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لع!مىاعجاؤأ!ا!*

المطهرةالنبويةلسنةوالكريمنالقزأه!
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الفاشر

)شا.م.م(الثقافيةأتللا!تثمارالماروق"أو

الجامعة-اتثاه-الدفيكوبريمنزل-الدفيش12المنوان:

مصر-ال!زة

-..37622831/20/2-..03762283/20/2:تليفون

37622832/20/2..-97203748/20/2..-

13889374/20/2..

..74033382/20/2فاكمى:

والوثائقالكتبلدارالعامةالهيئةإعدادالنشر/أثناءفهرسة

الفنية.الشئونإدارة.الالومية

الرعوفعبدربيع،الزواوي

/المطهرةالنبويةوالسنةالكريمالقرأنفيالعلميالإعجاز

:الجيزة-.أط-الزواوى؟الرعوفعبدربيعئأليف

7002لئقاطة،للاستثماراتالفاروقدار

سم.42*71،ص422

4-80-0627-779-789:تدمك

إعجاز،القرآن-أ

العنوان2-

22924/7002:الإيداعرقم

4-80-0627-779-789:تلمك

7،922ديوي:

تعذير

والنشرالطبعحقوق

الفاروقلدارمحفوظة

يجوزولاالثئافيةللا!سنئمارات

واالكتابهذامنجزءاينشر

الاسترثاعبطريفةمادثهاختزان

بايةاونحوايعلىنئلهاو

ماإلكترونية(كلألثسواءطريقة

مابالئصويرامميكلأليكية

ومنذلكبخلافاملهالتسجيل

نفسهيعرضنلكيخالف

حفظمعالقالونيةللمساعلة

كفة.والجنانيةالمدنيةحقودتا

الالكتروني:ال!نوان

-.4!!كا!3ه،ولمط؟ه*.!ح

8002:ا!اوىالعربيةالطبط
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71رتمنحوذت

"4-5ءي!"ايرهر

س!ا!عاكطولحمم!ك!ول73-!مهح!الاسصيةالبحوثمجمع

لأءل!،"عهول،"!!علأع7الماحةةار)،د

52!."ءم!!!هـ"9!أ،31"،6+!3!ها،!االترجهوالتائبفو-ت11،ت

55*!!
صث

كااإوالزحرتجاأسيد/لزيعغمحجرإلرهـش

وسد:-وي!ئاتهإللهورحمةمليفمالسلام

لر3حلىفىكغلؤ!/ومما:كحاباحمةومرصحصىاصخاصالعدلبعدىفبناء

ا!16،!ردرصل!لمحىصينافا5ا!ييماس!كه
ملألعولاصلاصيهالمائمضبددجعصإيمصاتمبهلبتالمدخررالخما-بار!ت

الخاصة.ن!ت!هعلىمهلحدش

!ا،حابثفبة2النرا،ككبكقابهالنامةالحنايةفرورةعلىالثاكيدسع

لحر!!صضرئرثحأ،-ا!ك!سألمزالمو!رءطةل!ا!ركأاللهالنبو!!كيءكا!!

،.ةولركاصهاللهو-ححهعنبكملامراصه-

!8541/ءإل91فىانحربر

!-*مء1:/!/عالموافق

مح!جمبم

معيرعام

اد!!جمه

يرويهر!ماحح

لآ!!*.،ءصحمم!شح--7"-+!-ص.
ص!!*ء?لا!ا")،خنيخ!جح

برل!كالا.ا\?.*ا

!أ!!.ل".ءلااصلم؟!

إ!كأ!-+---ج!برتض

لعتص

*8ءنإلأصلأطاكط*ط01إكل4ا
.ء.

-جمبمبر-

لفيو!ا/هبمابرا

*،،ح-3

--
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مقكمض

الكريم:كتابهفيالقائلللهالحمد

يربك!أؤتتمآلحئئأئةتفئمكتىختئأنفميتمؤفئآلآقايىقةا!يتاشئز!زأ

.(53:)فصلت"!!فتيذثتئ!بغلىأئةو

وصحبهآلهوعلى،المبينبالكتابربهأرسلهمنعلىوالسلاموالصلاة

الدين.يومإلىبإحسانوتابعيهموالتابعين

وبعد:

فيهالناسافتتنعصرفيجذامهمالموضوعهذامثلأننظريففي

السماوية،والشرائعالعقائديةالتصوراتفوقشيءأنهوظنوا،الحديثبالعلم

تعالى.اللهبدينالصلةمبتوتوأنه

يهتديأنالمفروضفمنخاطى،وتصور،عقيمظنهذاأنشكولا

العلميةالقدراتتلكتمخضتوقدسيمالا،العلميةالقدراتبهذهالإنسان

أربعةمنذوشنةكتاتاالإسلامنصوصإليهادعتمذهلةنتائجعنالحديثة

تلميح.أوبتصريح،إليهاأشارتأو،أرشدتأو،الزمانمنقرتاعشر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الكريمآقالقرفيالكلمصاإءع!ازا

!!!ع!ع!عرع!!عر!عرعر-عرع!!عر

النتائجتلكتكونفسيمالا،التجريبيبالعلملهائشتدلالنصوصتلكفيلشذوليس

الشرعي.النمننخطىأن،خ!الاجتهادأوالنظريةتكونأنمعنىفليس،نظريةأواجتهاذا

فهمهفينتكلفأو،يحتملمافوقنمتانحفللمهناأوردناهمماكلفيونحن

وأئهملأنيمكنلاماأوردنابل،الحديثالعلمعنهاتمخضالتىالنتيجةتلكوفق

الانقطاعحتميةإلىالحديثالطبتوصلفمثلأ"الارتياببعينإليهئنظرأوئترك

ساعاتعشرعنتقللالمدةيوميامنتظمةلفتراتسنةكلفيوالشرابالطعامعن

أربعةعلىتزيدولاأسابيعثلاثةعنتقللازمينةولمدةساعةعشرينعلىتزيدولا

بعضإنبلوأمريكا،وروسياألمانيافيذلكعلىالبارعونالأطباءوينص،أسابيع

الوحيدةالوسيلةوجعلته-ذكرهتقذمالذي-التجويعأسلوباتخذتالممتخات

الأسلوببهذاوالشرابالطعامعنامتناعهمسوىعلاخاللنزلاءتقدملافهي،للعلاج

الصددهذافينذكرأنويكفيعام،كلفيشهرصيامإلألذلكتفسيرولاالمنطم،

184(.:)البقرة،كنئزتغقئونإنخيزتتمتضوفواؤأن):تعالىالثهقول

حول)ح!!(،البريطانيةالإذاعةهيئةنشرتهماهويقذم،أنيمكنماأحدثأو

منللتخلصطريقةأنجحهوالرجالختانأنالخبرفيوأضحت)1(الختانقضية

)الإيدز(بتسميتهعلىاصطلعوالذي"المكتسبالمناعة"نقصالفتاكبالمرضالعدوى

رواهحديثاالصددهذافينوردأنفيكفي،الحديثالعصرأمراضأخطريعدوالذي

.الختانمنهاوذكر000000()2(الفطرةمن)خمس:قولهوهو!ووالنبيعنومسلمالبخاري

م.11002/+.بتاريخالإنترنتشبكةعلىسي(بيبي)اد)1(

.0555رقمالبخاريرواه)2(

!!!
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مقرمة
-!!!!س!!!!!!!!!!!

إليهادعاأمورمنالحديثةالعلميةالأبحاثإليهتوصلتمماذلكغيرإلى

وليؤمنيقيتايزدادبالحقالمستمسكالمسلميجعلمما؟قرونمنذالإسلام

المفتون:الجاحد

كفروامنالحقبضياءويهتدي...معتبزاالمفتونالجاحدليؤمن

الكريمة:الآيةمظفةتحتذلكفيونحن

53(.)فصلت:"آلحىأنةتفئمتتتىختىأ

مراجعمن،أماكنهافيأذكرهامراجعمن-نقلتماكلفي-نقلتوقد

تكلقاذكرهافيأنرأيتكثيرةأشياءوتركت،وسكنتالنفسإليهااطصنت

.النصوصلبعض

ذكر،شريقاحديئاأوكريمةأيةكانءسوانصنكل-اللهبحمد-وخرجت

فحسبي:ذلكغيريكنوإنلله،فالحمدوحقصوابفيهيكنفإنموضعهفي

.اجتهدتوإني000()1(بالنياتالأعمال)إنما

العالمين.رفيللهالحمدأندعواناوآخر

.\رقمالبخاريرواه)1(

!!س

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!
.الختانمنهاوذكر000()1(الفطرةمن)خمس!يرو:التهرسولقال

منتختزنهوماالإفرازاتتراكميمنعالختانأنيكشفالحديثوالعلم

واجبةشنةوالختان،التناسليالبوليالجهازإلىتمتدالتهاباتتسببقدبكتريا

النساء.حقفيومكرمةالزجالحقفي

أشا!!أالبريطانيةالإذاعةهيئةأوردتهماالحديثالعلمكشفهماوأحدث

:عنوانتحتالإنترنتشبكةعلى11/6/0002بتاريخ

الخبر:ويقول"المكتسبالمناعةبنقصالإصابةالإنسانيقي"الختان

للإصابةعرضةأكثريكونالختانلهيسبقلمالذيالرجلإن:باحثونقال

بالرجلمقارنةطبيعيةجنسيةعلاقاتنتيجةالمكتسبالمناعةنقصبمرض

المختون.

المرضبهذاللإصابةعرضةأقلالمختونالرجلأنالباحثونهؤلاءووجد

المختون.بغيرقياشامراتثمانيوبمعدل،طبيعيةأوعاديةجنسيةعلوقاتمن

بتحليل-أستراليامنوهم-الباحثينهؤلاءقيامعقبالنتيجةهذهوجاعت

.الموضوعحولأجريتدراسةأربعينمنأكثرمعطيات

إلىكثيرةحالاتفييتحولالذيالمرضفيروسأنأيضتالهمتبينكما

الداخليالنسيجفىموجودةمعينةخلايايستهدف،أعوامبعدالإيدزمرحلة

المختون.غيرالرجلعضولمقدمة

257.رقمومسلم0555رقمالبخاريرواه()1
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المطصرةيةالنئووالدشةالكريمالقرآنفيالكلمصع!ازا!ا

ع!!!!حم!عر!عرعر!ع!ع!!-!!!
تستقبلمجسئاتغيرهادونبالذاتالخلاياهذهفيإنالعلماء:ويقول

.بالمرضللإصابةعرضةأكثرالرجلعضومنالمنطقةتلكيجعلفما،الفيروس

مرضمنللوقايةممتازةوسيلةالرجالختانأنالأستراليونالباحثونويؤكد

لمجسئاتالحاملةالخلاياتلكمنالتخفصخلالمنالمكتسبالمناعةنقص

.الفيروساستقبال

تنتقلالتيبالأمراضالإصابةإمكانيةمنيقللالختانأنالباحثونويضئيف

الشخصتجعلىأمراضوهيوالسفلس،السيلانمثلالجنسممارسةطريقعن

المكتسب.المناعةنقصبمرضللإصابةعرضةأكثر

منعددعلىاغندافياجريتحديثةدراسةفيالنتيجةهذهوجاعت

معحئىعنهبعيذاالزوجظلحينفيبالمرضمصابةالمرأةحيثالمتزؤجين؟

أيةوجودعدمظهرشهرا03مدىفعلى،المحميةغيرالجنسيةالمعاشرة

منرجلأ04تعرضحينفيالمختونينالرجالمنرجلأ05فيإصابات

استخدامهممنالرغمعلىبالمرضللإصابةمختونينغيررجلأ137مجموع

الجنسية.للواقيات

فيالختانإن(:شورت)روجرالبروفيسورالبحثفريقرئيسويقول

وأ،دينيةلاعتباراتالوقائيةالحلولمنالنوعهذاإلىتميللاالتىالثقافات

شبحإبعادعلىقادروالمرأةللرجلكيميائيواقابتكارهو،قديمةتقاليدبسبب

المخيف.المرضهذا

!!!
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!
وتعالى:تباركاللهيقول

تشي!اؤ!ثقذاقتليتتقيتنيقاتتآلنخقزجذنجالنآتضخاضنقأبئةتاإ

اتيلبؤفترئ!شر!اتختلبزلينتجغلقذتخزقألاتحآينقتاذنقا!ئنيسها

غعنا".ؤقترىؤآشىفئي!تجييازكباغقيتلثئشمظآلخقز!ذنج

23-26(.)مرلم:

وجل:عزوقال

ذالكفىانخ!ئاؤرزقاشخرميتةتتجذونؤآ!اغتضآل!نجهل!ثترتؤينإ

67(.:)النحل"!لقؤيركغمفونلأكة

البناء،بعمليةتقومالتيالبروتيناتعلىيحتويالبلحأنالحديثالعلمأثبت

منعاليةنسبةيحويكمامنها،يبلىماوتجدد،الجسمخلاياتبنيالتيفهي

ولاهضم،عملياتإلىتحتاجولا،والتمثيلالامتصاصسريعةوهي،السكريات

التيالأغذيةأفضلفاليلحلذا،والنشوياتالدهونمثلمعقدةكيميائيةعملياتإلى

.النشاطالجسمخلايافيتبعثالتيبالطاقةالجسمتمد

http://www.al-maktabeh.com



المط!رةيةالنئووالدشةالكريم!القرأقفيالكلمكلعبازاك

!!!!!س!!!!-!-س!!!
يتعلقفيماأهميتهالهاالمعادنوهذه،مهمةكثيرةمعادنعلىالبلحويحتوي

أحدهاونقص،أنسجتهتركيبفيوتدخل،الإنسانجسمفيالكيميائيةبالعمليات

تحتويالبلحمنجرام001كلالفسفور:فمثلأ،الجسمفيضارأثرلهيكون

فيالموجودةالفسفوركميةتزيدلاحينفيالفسفور،منجراممللي004على

تفسها.الكميةمنجراقاملليعشرينعلىفاكهةأي

النبيلةللحجيراتالغذاءوهو...والأسنانالعظامتركيبفييدخلوالفسفور

المفكرينالأطباءينصحولذاوالتفكير،التناسلحجيراتوهى،الإنساندماغفي

المبكر.بالإجهادالعقليصابلاخئىطعامهمفيبجعله

فينسبتهتعادلعاليةبنسبةموجودوهو)أ(فيتامينعلىالبلحيحتويكما

هذافوائدومن،والزبدةالسمكزيتفينسبتهتعادلأي...مصادرهأعظم

ويمنع،البصريةالأعصابويقويوبريقها،العينرطوبةيحفظأنهالفيتامين

والرشاقة.النموعلىويساعدالجلد،وجفافالليليوالعشىالملتحمةجفاف

تساعدالفيتاميناتوهذه2()بو)ب\(فتيامينعلىأيضتاالبلحيحتويكما

التيالسيلولوزيةالأليافأنكما،الدمويةالأوعيةوتلين،الأعصابتقويةعلى

منيستطيعبحيثومرونتها،الأمعاءحركةتنشيطعلىتساعدالبلحعليهايحتوي

المزمن.الإمساكحالاتمنينجوأنالبلحتناولاعتاد

علىوالهدوءالسكيثةيضفيالبلحأنالحديثةالعلميةالدراساتأثبتتكما

...والقلقةالمضطربةالنفوس

بضعالمزاجعصبيثائرطفلكلبإعطاءالحديثالطبينصحهناومن

منفتحذنفسهعلىوالهدوءالسكينةلتضفييوم؟كلصباحفيالتمرمنثمرات

يأخذأنالإفطارتناوليستسيغلاشخصكلينصحكما،واضطرابهتصرفاته

!!!
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البل!نخيلى

!ع!!ع!ع!ع!ع!عر!!ع!ع!ع!ع!تعر!

وجسص"لفكرهاللازمبالوقودفتزودهيوم،كلصباحالحليبكوبمعتمرات

الأملاحوجودأنالعلماءويعتقدا......أعصابهتهدئةبخلافالنهار،طوال

النشوياتتناولعنالمثتيةالدمحموضةتعادلتسببالبلحفيالقلويةالمعدنية

الأمراضمنقليلغيرعددفيالسببهىالدمحموضةأنوالمعروف،بكثرة

وغيرها.الدمضغطوارتفاعوالنقرسوالمرارةالكلىكحصياتالوراثيةالأسرية

ويساعدالبولويدر،البوليةالمجارياضطرابحالاتفييفيدالبلحأنكما

.الإمساكفيزيلحركتهوينبهالهضميالجهاز

،الإمساكويسببالإسهاليوقففإنه،نضجهقبلالبلحا"كلماوإذا

الضعيفة.الكلىويقويالدمويالنزيفويوقف،الالتهاباتفيبفاعليةويستعمل

البلغم،ويستأصلالصدر،وأوجاع،الزمنالسعاليقطعالبلحأنكما

الظهر.أوجاعويصلحالقويالدمويولد،الريقعلىكانإذاوخصوصتا

العضلاتيقوي"البيتوسين"يسمىهرموتابالرطبأنأخيراالعلمقرروقد

يقوم"البيتوسين"الهرمونهذاأنعجبومن،العضليةانقباضاتهوينظمالرحمية

الحواملفيالطلقمنيزيدفهو،الجسملحاجةطبقاواحدآنفيوعكسهبعمل

فهو...يجبمماأكثرحامئاكانإذامنهويقلل،بارذاالطلقكانإذا،الولادةعند

أكبريعدفهوولذا،الولادةساعاتاكتمالدرجا!معمتوازناويجله،الطلقينظم

للوضع.مساعد

كمافعلأ،الرطبمناستخلاصهبعد-الآن-طبياالهرمونهذاويتداول

أمراضمنوالوقايةالولادةعقبالنزيفمنعخاصيةالهرمونلهذاأنوجد

الكريمة:الآيةتلكعظمةلناتتجفىهناومن،النفاسحمىرأسهاوعلى،الولادة

!!!
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المطصرةيةالنئووالدشةالكريم!القرأنفيالكلمكلعجاؤا!ا

!!سس!س!!!!!!-س!!!
()!(غعناؤقترىؤآ!ثروفي!تج!يعازطئاغقفلثئ!ثظآلئخقزمحذنجإتخلثؤفئرئأ

25-26(.)مريم:

يعدالرطبلهرمونذكرمنتضمنتهفيماالمتخصصةالكريمةالآيةتلك

فنبهالبلحأنأجريتالتيالعلميةالبحوثكشفتأنبعدسيماولاعلمياإعجازا

،الولادةتسهيلعلىقويةمساعدةيساعدمماانقباضاته،ويزيدالرحملحركة

لأن؟النفاسحمىومن،الموتإلىيؤدينزيفمنبعدهاالمضاعفاتمنعوعلى

.الميكروباتلهجومعرضةأشديكونشديذاانقباضتاينقبضلاالذيالرحم

والمعادنوالجلوكوزالفركتوزمثلالسكرمنأنواغاالرطبيحويوكذلك

ذلك،لهاالأغذيةأحسنمنذلككان،المخاضفيالمرأةأكلتهفإذا،والبروتين

يعطيوالرطب،الطاقةمنكبيرةكميةوتستهلك،شاقةعمليةالولادةعمليةأن

والتمثيل،للامتصاصجاهزةالكبيرةالطاقةهذهالمخاضحالةفيالمرأة

لهضمها.وقتإلىتحتاجولا

بمرضإصابةالئاسأقلالرطبأكلمنالمكثرينأنعلمياوثبت

يساعدمماوذلك....الأمعاءفتنظف؟مسهلةموادبهاالرطبأنكما....السرطان

الرحمحركةيعيق،بالنفاياتالممتلئوالمستقيمالغليظةالأمعاءلأن!الولادةعلى

بدايةعندالأمإعطاءعلىوالولادةالنساءأطباءيحرصولذا...وانقباضه

حالةفيالمرأةوتحتاج،الغليظةوالأمعاءالمستقيملتنظيفشرجيةحقنةالمخاض

غمنا"ؤقترىؤآث!قئي!:تعالىاللهقالولذلك،السوائلإلىأيضتاالمخاض

26(.)مرلم:

!!!
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البل!نغيل

-عرع!ع!ع!ع!ع!!ع!حمرع!ع!عر!ع!ع!!

فيسهل!الرطبفيالموجودةللموادمذيتايعتبرالماءشربلأنوذلك

الآياتفهذه،سوائليتطلبالولادةمثلشاقامجهوذاأنعنفضلآامتصاصها

فيالحديثالطبإليهوصلماأهمأوضحتلأنها!كاملعلميإعجازالقليلات

.لولادةا

بالدواريشعرونالذينالصائمينينصحونالأطباءنجدأخرىناحيةومن

بعدالأعراضهذهيزيللأنهالإفطار؟عندالتمربتناولالبصروزوغانوالتراخي

وجيز.وقت

بالمعادنغنيلأنه(؟)المنجماسمالبلحعلىالعلماءبعضأطلقوقدهذا

يتجفىكلهذلكومن،الفيتاميناتمنعاليةنسبعلىاحتوائهعنفضلأ،المختلفة

مختلفبينالبلحنخيللمكانةالقرآنبيانفيالكبيرالعلميالإعجازمدىلنا

.ءودواغذاءعديدةفوائدمنلهلماالأشجار

الدمحييالهفسبطلأ

!!!
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!
وتعالى:سبحانهالمحهيقول

شئغق!ؤلفقآلشتآ؟الىآشتؤئثئمتجيعفاآلأزضيفىئاتكمضقفالذىئؤإ

92(.:)البقرة!!غلمثتئءؤئؤيكئنشتؤتط

ويقول:

11(.)فصلت:!ذطانؤهىآلشتآ،الىآتمتؤئثئمإ

الله-كلامهذادخاتا،كانتالسماءمراحلمنمرحلةهناكإنأي

أخيرا.العلمبهيقولماوهذا-وتعالىسبحانه

بأعينكموانظرواالمراصدمنمرصدأيإلىاذهبوا؟الأدلةتريدون:يقولون

نجوممنهتتكونالدخانبقايا...السماءفيالدخانفستجدونالسماءإلى

هذا!يومناإلىوكواكب

أحد،بالعلىيخطرلادخانا؟كانتوالكواكبالنجومأنإنسانيتصورهل

(نذطؤيىآلئتآ9الىآشتؤئئئم!...القرآنيقررهالذيهوهذالكن

11(.)فصلت:

صورةفيالأرضباطنمنخروجهاطريقعنالجبالتكونتالعلماء:يقول

...براكين
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المطصرةيةالنئوالدشة9العريم!آرالقرفيالكلمصعبازا!ا

!س!!س!!!!!!!-س!!!
..الأرضباطنمنبهاألقيفالجبال

3-4(.)1!نشقاق:(!ؤتخفتي!اتاؤأتقت!ندتآلأزضنؤ)ذاأ

(!ازشنقاؤآلجبك)...البدايةفيأما،النهايةفيهذافيهاماألقت

32(.)النازعات:.بالجبالفا"لقىالإلقاء،طريقعنتكونتأنهاأي

ماذا؟ثم

كلهاكانتوالأنهارالبحاروجميع،الأرضباطنطريقعنالمياهخرجتثم

أعلى.إلىالأرضباطنمنوخرجت،الأرضباطنفي

منهتخرج،التها!حالةفيباطنهاوجدواالأرضباطنالعلماءدرسولما

حينالشايبرادمثلدوامةتمثل،أخرىوتياراتدوامةفيهكذا،حراريةتيارات

..،متحركةدواماتحالةفيالأرضفباطن...دوامةويعملوينزلءالمايصعديفور!

التيلناالفراشهيالقشرةهذهمتزاكيلو07سمكهاخارجيةقشرةعليها

اللهفرشها...22(:)البقرة"يزشاآلأزضنقكئمتجغلآئذى0001عنهاتعالىاللهقال

.الأرضباطنفيبمانحترقلاحتىتحتنا

الد!ي!اله3فمممبط

!!!
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الميق!!لم!ضاحيا

وتعالى:تباركالثهيقول

(!ئحفونتا8قيتةخباي!اؤأخىتجتاختت!تقاأآتتيتةآلأزضنكئمايةؤةإ

.33(:)يس

البكترياوتعتبر...النتروجينبكترياالترابفىأنالحديثالعلمأثبتلقد

الهواء،منالنتروجينتأخذأنهايعنيوهذا،تركيبيامختبزاالكيمياثيبالمفهوم

مستعدةموادإلىبعدنفهمهالمبطريقةوتحولهسالبةبقيممركباتمنهفتحضر

المطر،إلىأوالماءإلىبحاجةتكونالسببولهذا،بالهيدروجينوالاتحادللتفاعل

بالمطر..الميتةالأرضإحياءمشاهدتناسببهووهذا

فتحلل..التحليلتتولىالتيالبكتريامجموعةمنآخرنوعهناكيوجدكما

تتولىالتيللميكروباتوتعذه،الأصليةمكوناتهإلىالترابفييقعماكل

مترامية.كيماويةبمدينةشبيقاعادةالترابيكونوهكذا..التركيب

من-الماءغيرمن-الترابمنواحدجراممنالاكبرالقسمويتكون

تركيبأنهعلىئمياالنباتعلمنظروجهةمنالترابويقبل،الحيةالميكروبات

عبارةأصبح-الأرضعلىالحيآةبدأتأنومنذ-الترابأنيعنيوهذا،حيوي

منذالقرآنبهاأبلغناالحقيقةتلكإنإذمعجزةليعدذلكوإن،حيويوجودعن

قريتا.الحديثبالعلمإلانعرفهالمونحنقرتا،عشرأربعة
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!
لثبوت،الوسطىالصلاةهيالعصرصلاةأنالعلماءأقوالأصغعلى
ذلك.فيالصحيحةالأحاديث

بيوتهماللهملاالعصر،صلاة؟الوسطىالصلاةعن)شغلونا-لمجبرو:قال

)1((نازاوقبورهم

العصر(.صلاةالوسطى)الصلاةالعلماء:منوجماعةوعائشةعثاسابنوقال

تعالى:قولهفيالوسطىأنعلىالمفسرينوأكثر

.(238:لبقرة)ا(تؤتمحلىآلصقؤ؟ؤآلصقؤصقآغلىخالظوأأ

العصر.صلاةأنها

.()2(عملهحبطفقدالعصرصلاةترك)من-لمجي:وقال

الجسم؟فيتغييراتعدةتقعالعصرصلاةوقتفيأنالحديثالعلمأثبت

نظامالأنظمةهذهومنذروتها؟تبلغفيهأنظمةلعدةالبيولوجيالإيقاعإنحيث

بهما.يتصلوماوالقلبالدمويةالدورة

كثافةمنذلكيتبعمامعالذروةحدإلىالزوالبعديرتفعالأدرينالينوأن

المتواصل،التوترحالةأوالاسترخاءحالةفيذلككانسواء،القلبعملفي

.الدمضغطوارتفاعالقلبمنيعانيأوسليقاالإنسانكانوسواء

ثباتايستوجبالأقصىحذهإلىالهرمونهذافيهيصلالذيالوقتوثبات

لذلك،الأدرينالينإفرازفيزيادةومن،القلبجهدمنتخففالتيالراحةفترةفي

627مسلمرواه)1(

528برقمالبخاريرواه)2(
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المطصرةيةالنئووالمشةالكريم!القرأقفيالكلمصعجازا!ا

حمرع!عرعر!ع!حم!ع!ع!!!ع!-عرعر!!
منللوقايةقصوىفائدةذاأمراوقتهافيالوسطىالصلاةعلىالتاكيدكان

مفاجآتولتجنب،الفترةهذهفيالأخرىاليوميةبالأعمالالانشغالمضاعفات

الزمن.طولمعالضررإلىتؤذيوقد،فيهامرغوبغيرومجهودات

كانإذافقطالفسيولوجيةالدوريةالزيادةحدودفيالإنسانيكونوبذلك

الإرهاقبعضقلبهعنمخفقاويكونالظهر،بعدفترةفيطبيعيوضعفييعيش

به.مصاتاأوالقلبسليمكانسواءالفترةهذهفيمالتوترتعزضإن

صلاةأداءوقتتصادفأنبدلاالأدرينالينذروةأننفهمأنيجبولا

أمامالطريقلقطعموجهةنعتبرهاأنيمكنلاالصلاةهذهلأن؟بالضبطالعصر

الساعةمنداخليبتانيرتحدثفسيولوجيةذروةفهي،ذروتهإلىالأدرنالينبلوغ

الجسم.فيالبيولوجية

الكريمة:الآيةمنيتضحوهكذا

(!قييقيئ!ؤفوئوأآتؤشمقئؤآلضقؤ6آلضقؤتغلىخدظوأ)

.(238:لبقرة)ا

هذهفيمطالبالمسلمأن،الوسطىالصلاةعلىالمحافظةعلىالفكيد

فيوالخشوعوالدعاءالسجودمع،الدنيويةالمسائلكلعنبالانشغالالفترة

يثيرهأنيمكنماوتجنبالقلبلراحةفرصةإعطاءبقصدوذلك،الوسطىالصلاة

الطبيعي.المستوىمنأكثر

عليهفيحافظ،القلبيالنشاطذروةيوافقالعصرصلاةتوقيتفإنوبالتالي

القلبومجهودالأدرينالينزيادةمنالصلاةتمنعوبالتالي،الطبيعيةحدودهفي

العصر.فترةزيادةنشاطيشتدعثدماالطبيعيالقدرمنأكثر

!!!
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سصالوالطاة

ع!ع!!عر-!!ع!عرعرعرع!ع!ع!!!!
ومنالخارجيةبالعواملتتأثرالجسمفيذروةكلفإنأخرىناحيةومن

تزيدقدالعينفيتدخلالتيالضوءكميةإنإذ؟والظلامالضوءتعاقبضمنها

وأتتقدمإذ،الذروةتوقيتفيتؤثربالتاليوهيالشتاء،فيوتنقصالصيففي

الشمس.ودورةالفصولحسبالذروةهذهتتأخر

دورةوحسبالفصولحسبتوقيتهافيتتحولنفسهاالوسطىوالصلاة

لوقتالمتزامنالتغييروهذا،السنةفيالصلاةمواعيدفيذلكجاءكما،الشمس

الشمس،بدورةكليهماارتباطمعالعصرصلاةووقتالأدرينالينإفرازفيالذروة

هادئةفترةيوفرمما،وقتهافيالعصربصلاةالالتزامأهميةعلىمثيربشكليدل

الوقتهذافيالمفرزالأدرينالينكميةمنيختصروبالئالي،الإثارةعنبعيدة

.الصلاةغيرمابعملالإنسانشتغلماإذاتحدثوالتي،نفسه

هذافيكريمةلفتةوأوردالكريمالقرآنأشارفقد،أخرىناحيةومن

(آلطهيزةيقثياتكمتضغونؤجمن!:وتعالىتباركاللهقالإذالأمر،

58(.)النور:

الظهرصلاةبعدتأتيقيلولةأواستراحةوقتالوقتهذاأنإلىإشارةوهذه

القلب،علىالعصرلصلاةالاسترخائيالمفعوليدعمماوهذاالعصر،وقبل

ذإ،المهمالعضوهذاعلىإيجابيتأثيرلهاعموقاالصلاةأنعلمناإذاخاصة

الوظيفيةالكفاءةتحسنالركعاتعددفيالزيادةأنرشديمحمدسلوىد.أثبتت

معالمفروضةبالصلواتتقومأولىمجموعةبينمقارنةبدراسةقامتحيث،للقلب

...بالصلواتفقطتقومثانيةومجموعة،التراويحصلاةهيأخرىركعات)8(إضافة

النتيجةوكانت،عاقاالستينتناهزأعمارهمشخمتا)03(منمكونةمجموعةوكل

الثانية.بالمجموعةمقارنةالأولىالمجفوعةلدىالوظيفيةالكفاعةتحسنتأن

المالهيولم.،بصلهفالحه!

!!!
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"اب!الهأمراكأضأ"قاي!الصلاة

تانيرلهاالصلاةأثناءالمسلمبهايقومالتيالحركاتأنالحديثالعلمأثبت

خاصةيساعدالعبادةهذهأثناءالمبذولالمجهودإنحيث؟الدمويةالدورةعلى

علىيساعدكما،وسهولةبيسرالقلبإلىالجسمأسفلمنالدماءصعودعلى

السجود.أثناءالرأسإلىالدموصول

بجامعةالطبكليةإلىماجسيتررسالةفىبحئاعلوانتوفيقد.قدموقد

الآتية:النتائجإلىفيهتوصل8691سنةالإسكندرية

فيالمصفيننسبةفبحث،الساقينبدواليذلكوعلاقةالمصفيننسبة1-

منفقط)01%(النسبةهذهفكانت،الساقيندواليمرضىمنمجموعة

والسئنالعددفيمماثلةمجموعةفيالمصفيننسبةأما،المرضى

فكانت،للمقارنةمحايدةكعينةأخذواالأسوياء،الأشخاصمنوالجنس

.)35%(

الدراسةهذهفيبالدواليالمصابينمجموعفيالمصليننسبةفإنوهكذا

.المرضذاتمنالمعافينأولئكفىنظيرتهاعنمثيزاانخفاختاأثبتت

المادة)وهىبرولينالهيدروكسينسبةأنالىالباحثهذاتوصلكما2-

مجموعةلدىالصافنالوريدجدارفي(الأوردةجدرانقوةعنالمسؤولة

المهمالمكونهذانسبةفكانت،الدواليبمرضمصاتا)02(منمكونة

منيصفونمنلدى26(.)13تبلغ(برولين)الهيدروكسيللأوردة

منيصفونلاالذينلدى16(.)43سوىالمادةهذهتبلغولم،المرضى

المرضى.
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المطصوةيةالنئووالدشةالكريمالقرأنفيالكلمىع!ازا!ا

ع!ع!ع!عرع!ع!!!ع!!ع!!ع!!ءحمر!

لقوةالطبيعيالمغدلمنأقلبقيتالمجموعتينمنكلأأنمنالرغموعلى

التاركينأوردةجدرانفيواضخاقصورابينتالنتائجفإنالوريد،جدار

عليها.المداومينأولئكأوردةبجدرانقورنتماإذا،للصلاة

قوةعنالمسؤولةالمادةهذهقياسإجراءعندهيالمثيرةالمفاجأةولكن

كانتفقد،الدواليمرضمنالمعافينالأشخاصمنمجموعةفيالأوردةجدران

للصلاةالمؤديالفريقعندالصافنالوريذجدرانفيبرولينالهيدروكسينسبة

المجموعةهذهضمنالصلاةيؤديلاائذيالفريقفيأما08(.)39بلغتقد

نقصوهذافقط،)36145(برولينالهيدروكسينسبةفكانتنفسها،السليمة

الفريضةلهذهالعظيمالدورعنالباحثيعبركما،كبيزاتساؤلأيثيرممامدهش

.الأوردةجدرانتقويهفي

أثناءالصافنالوريدجدرانعلىالضغوطبقياسأيصتاالباحثقامكما3-

يلي:مافوجد،بالدواليمصابةغيرحالة)15(لدىوذلك،الصلاةمراحل

يساويالقيامأثناءالصافنالوريدجدرانعلىالواقعالضغطمتوسطكان-

سم/ماء.39(.)30

الوريديالضغطكانالركوعوضعفيدقيقةنصفحواليقدرهزمنعقب

الوريديللضغطبالغهبوطفيسم/ماء(49.)13القدمظاهرعلىالواقع

.القيامحالنظيرهعنالوضعهذافي

والثباتالقيامإلىأخرىمرةالركوعمنتعتدلأنالحالاتمنطلبعندما

إلىأخرىتارةيرتفعالضغطبدأماسرعان،ثانيةثلاثينلمدةذلكعلى

سم/ماء(.86)8.

!!!
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الروالكلأمراضمنوقايةالص!إة

حمر!ع!ع!ع!ع!ع!سع!ع!عرعرع!ع!عر*!

بصورةالضغطهوىالسجود،لوضعمباشرةالهويإلىالقياموضعومن

علىتقريتاالضغطانعدموهكذاسم/ماء()3قدرهامتوسطةقيمةإلىحاسمة

السجود.أثناءالسفليينبالطرفينالأوردةجدران

إلىالضغطعادالمطمئنالجلوسإلىالسجودمنالوضعتحولوحين

سم/ماء(.16.)73قدرهاقيمةإلىالارتفاع

بقيتالقيمةفإنالسجودضغطعنالنسبيالارتفاعهذابرغموهكذا

.والركوعالقيامأثناءنظيراتهاعنبوضوحمنخفضة

يفعلونهلماتماقامطابقةصورةفيثانيةمرةبالسجودالحالاتأمرتونما

الثانيالسجودفيالضغطبلغبحيثسم/ماء(1)33.الضغطبلغ،الصلاةفي

تقريبا.الأولالسجودفيالضغطنصف

للضغوطالسابقةالقيمبينالمعقدةالإحصائيةبالمقارنةأنهالباحثووجد

دورعن-قاطعدليلوذلك-العلميةالناحيةمنتماقامعبرةجميعهاوجدت

الصافن....الوريدجدارعلىالوريديةللضغوطالمؤثرالتخفيضفيالصلاة

الدماءعودةفيمهفادوزاللصلاةأنعلوانتوفيقد.يقرربحثهنهايةوفي

عملهايتعززبحيثالمضخةتلكتعاونالمرونةبالغةحركاتبفضل،القلبإلى

.صورةأكملعلى

!ع!!
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المه!لبا

تعالى:اللهقال

(!آكئسيآلحؤابى!يآجمئسيأئبسئمقلآإ

)التكوير:16-15(.

التيأو،العيونعنالمختفيةبالكواكب-وتعالىسبحانه-اللهأقسملقد

وهي)الخش!(بالقرآنسماهاالتيوهي)المذنبات(الفلكعلماءعليهائطلق

بها.الأوصافألصق

نفسه.للسبب(الكنس)الجوارسفاهاكما

المجموعةأفرادمنالمذنباتأنالكريمتينالآيتينفيالإعجازوجهويتضح

عبربعضهاويمتد،جذامستطيلةالشمسحولمساراتهابأنتتميزالشمسية

لتكملالسنينعشراتوتستغرق)نبتون(الكوكبمساربعدماإلىالفضاء

عنفتختفيالشمسعنبعيذاالمساربهايخرجحيثالواحدةالدورة

منمقتربةتعودأنقبلالسنينعشرات)تخنس(هيكأنماتماقاالأنظار

فهيتكنسهاكأنماالسماء،عبرتتحركذيولالمذنباتلهذهويكون،الشمس

الكش!(.)الجوار
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المط!رةالنئويةوالمشةالكريمالقرأقفيالكلمكلعبازا!ا

ع!!ع!ع!!ع!!عرعرع!!!حر-ع!ع!!

خلالهايختفيعاقا75كلويعود،المذنباتأشهرمن)هالي(مذنبويعتبر

0191،عاميفيالعشرينالقرنفىرصدهتموقد،الكونيالفضاءخضمفي

ميل.مليون001)هالي(المذنبذيلطولويبلغ،8591

اشقيئالمذنباتعلىأطلقعندماالكريمالقرآنإعجازيتضحوهكذا

فيالمتخصصونيدركهابينةعنذلكجاءإذالكئس()الجوارو)الخنس(

الفلك.علم

!!!
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قيق!اله
؟)1(النقي!ي!اللهرسولأكلهل:فقلتسعدبنسهلسألتقال:حازمأبيعن

فقلت:.التهقبضهحتىاللهابعثهحينمنالنقي!ن!اللهرسولرأىماسهل:فقال

؟)2(مناخللمجي!اللهرسولعهدعلىلكمكانتهل

فقلت:.اللهقبضهحتىاللهابتعثهحينمنمنخلأ!شي!اللهرسولرأىماقال:

طار،مافيطيروننفخه،نطحنهكئاقال:؟منخولغيرالشعيرتأكلونكنتمكيف

فأكلناه.)3(ثريناهبقيوما

فيالزهدجوانبعلىمقتصراقريبوقتحتىالحديثلهذاالمفهومكانلقد

...العيشفيوالخشونةالماكل

مظاهرعلىفقطيقتصرلامفهومهأنيجدالحديثهذافيالمتمعنأنإلأ

للخبزلمجي!الرسوللرؤيةعثسعدبنسهلنفيفتكرار...وحدهاالئقشثف

المدةطولكذلك،خاصةأهميةالأمرلهذايجعل،المناخللاستعمالهأو،الأبيض

عنمؤكدةيجعلهاقيالرسولوفاةحئىالمحمديةالبعثةأولمنواستمرارها

خمي.الرسول

النخالةنقصبينعلاقةوجودمنقريبعهدمنذالحديثالطبتاكدلقد

والفاكهةالخضراواتفيالموجودةالا3ليافوكذلك،غيابهاأوالطعاممن

الشامي.بالخبزيعرفوالذي،النخالةمنهالمنزوعةالأبيضالخبزهو:النقي)1(

.بالغربالويعرف،الدقيقمنالنخالةيفصلالذيوهو،منخلجبم:المناخل)2(

.فأطناهخبزناهثمبالماءبللناه:ثريناهومعنى7905برقمالبخاريرواه)3(
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المطصرةالنئويةوالدشةالكريمالقرأنفيالكلمكلعجازا!ا

ع!ع!عرع!!!!ع!ع!ع!ع!ع!ع!-عر!عر

منبمجموعةالإنسانتصيبالتيالهضميةالقناةأمراضمنمجموعةوبين

منها:الأمراض

فتقأوالبطنجدارفتقأوالبواسير،إلىيؤديالذي:المزمنالإمساك

الصدر،داخلفعلرذتحدثالبطنعلىالضغطزيادةإنحيثالحاجز!الحجاب

القلب.نبضاتفيواضطراباتالئتفس،فيضيقايسبب

وأالنخالةعلىالطعاماحتواءعدمنيتجةالفليظة:الأمعاءفيكثيرةتنوماتظ!ر

مثلخطيرةمضاعفاتلهاالنتوءاتوهذه،والفواكهالخضراواتعنالناتجةالألياف

ذلك.غيرأوالئاصورأوالدمويالنزيفأوالأمعاءانسداد

داخلتمزالتي،الطعامهضمعنالناتجةالموادأنوالسببالأمعاء:سرطان

جدارتهاجمسرطانيةموادعلىتحتويللخارجطريقهافيالغليظةالأمعاء

الأمعاءتجويفداخلالنخالةلوجودوأنالسئرطان،مسبئة،الداخلمنالأمعاء

خارجإلىومصاحبتهاالسئرطانية،الموادهذهاحتواءفيجذاكبيزادوزاالكبيرة

الغائط.معالجسم

بتناولمواطنيهاتنصحالعالمدولفيالصحيةالهيئاتفإنذلكأجلومن

الهديوخير!يو،اللهرسوليفعلهكانماوهذا،الغذائيةالوجباتمعالنخالة

جمتي.محمدهدي

-!!
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!
وتعالى:تباركاللهيقول

!آتتآةيتةققخزفييشققتتاي!اؤ)نآلأثقزيتة!تقخزتضاآلجبزةينؤانإ

74(.:لبقرة)ا

هناكحيث،وتتفاعلتتأثرقدالحجارةأنالحديتةالجيولوجيةالبحوثأثبتت

الماءفيخرجيتشفقماومنها،أنهازافتجريالكثيرةالمياهمنهاتتفخرأحجار

فيتجريحيث،الأرضيةالقشرةفيتغورالتيالجوفيةالمياهعنفضلأ،منها

عليهاالواقعةالضغوطزادتإذاحئىوالأحجار،الصخوربينالموجودةالمسام

تكو!أنيمكنهابحيثالصخور،بينمنمتدفقهمياههيئةعلىالخروجمنتمكنت

الينابيع.أوالأنهار

الظلقالهفمممبطة
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!
داءكلمنشفاءفيهافإنء،السوداالحئةبهذه)عليكنم!ب!ر:اللهرسولقال

)1(السئام(إلأ

طبيعيكمن!ثئطكبرىأهميةلهاالسوداءالخبةأنالحديثةالنتائجأثبتتلقد

منوغيرهماوالسئرطانالإيدزعلاجفيمهقادوراتؤذيأنويمكنللمناعة

المناعة.قصورتصاحبالتيالأمراض

تائتزاءالسوداللحئةأنوالحيوانالإنسانعلىالحديثةالتجاربأكدتكما

،الذملضغطمنظفاوتاكيزا،للميكروباتمضاذاوتأثيزا،الهوائيةللشعبموشغا

للربو.علاتجاوتعتبر،المرارةلإفرازمدزاوتاثيزا

قدرهابجرعةبالفمأخذتلوالسوداءالحثةبأنالمختصونالأطباءويفيد

فعاليةوتحسثنالمناعةوظائفعلىمنشئطأثرلهالكاناليومفيمرتينجرام

كالثومللمناعةأخرىطبيعيةمنشطاتمعأخذتلوسيمالا،الطبيعيةالخلايا

والعسل.

نأهناالإعجازووجهداء؟كلمنشفاءإنهاقال-!يالذياللهرسولوصدق

الشفاءأنهامعناهافليستعم،لاالإثباتسياقفىوالنكرة،نكرةهنا)شفاء(

حسبيكثرأويقلالشفاءمنقدزافيهاأنمعناهاولكنداء،لكلالكامل

.المرض

7285.برقموأحمد3448برقمماجهابنرواه)1(
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المطصرةالنئويةوالدشةالكريمالقرآنفيالكلمكلعجازا!ا

!!!!!!!س!س!س-!!!!
أجهزةجميعفيمباشروغيرمباشرتاكيرلهالمناعةجهازأنومعلوم

أجهزةجميععلىبالخلليعودالجهازهذافيخللأيفإنوعليه،الجسم

بالفائدةتعودوتقويتهالجهازهذاصخةوأنمثلأ،الإيدزمرضفيكما،الجسم

كما-بالبحثثبتولقد...الجسمأجهزةجميععلىالمباشرةغيرأوالمباشرة

اليومالعلميجفيوهكذا،الجسمفيالمناعةجهازتقويالسوداءالحبةأن-تقدم

إلأقرتاعشرأربعةمنذبهذايتكلمأنالبشرمنلأحدكانوما،الحقيقةهذه

الله.منبوحي

!س!
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!
مهتعالى:اللهقال

نققئوئقؤلآآلنجعضيفيآلي!آةقآغترئوأأدىفؤفلآلضجيضيغننؤتشئفوتتإ

222(.:)البقرة(تظفزنختى

الاتصالوعدم،الحائضالمرأةاعتزالضرورةإلىاليومالحديثالطبيدعو

ويكونتزداد،الحيضفترةخلالالمهبلجدارحساسيةلأنوذلكجنسيا"بها

يكونأوومتقرخا،تجذاملتهنايكونالرحمأنجراءمنمؤلقاالجماعبالثالي

قدالتيالميكروباتلعدوانمقاومتهفتقل..جلدهاشلخالتيبالمنطقةأشبه

لأنونموها؟الميكروباتهذهلتكاثرجذامناسبةصالحةبيئةويكون،تغزوه

لذلك.بيئةأفضل-معلومهوكما-الدم

تسمحلأنها"الحيضفترةأثناءالجنسيةالمعاشرةتمنعذلكأجلفمن

أجهزةأنبمعنى..حالاتهأضعففييكونالذيالرحمإلىالميكروباتبدخول

الأذىيكونهناومنوتتكاثر،الميكروباتفتنمو،الحيضأثناءتتوقفالمقاومة

عنه.الحكيمالخالقنهاناالذي

وأفتسدهماالرحمقناتيإلىتمتدقدالالتهاباتإنبل،فحسبهذاليس

قناتيوانسداد،الرحمإلىالمبيضمنالبويضةتدفعالتيشعيراتهماعلىتؤثر

أنواعأشذمنوهوالزحم،خارجالحملإلىأو،العقمإلىواسعبابالرحم

فتحدث..البطنأقتابفيالدماءفتسيل،القناةهذهانفجارإلىيؤديلأنه!الأذى

.الوفاة
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المطصرةالنئويةوالدشةالمريم!القرأزفيالكلمصع!ازالى

عر!ع!ع!ع!!حم!عر!ع!حمرع!-عرع!ع!!

يكونوقد،البوليالجهازإلىوبالئالي،البوليةالقناةإلىالالتهابيمتدوقد

الزحم.عنقيلتهمالذيالسرطانأسبابأحدذلك

تكاثرإلىيؤديهذالأن!محققالأذىفإنالرجلإلىبالنسبةأما

فيها.والعنقوديةالسبحيةالميكروباتونمو،البولمجرىقناةوالتهابالميكروبات

حيث..والجسميةالنفسيةالمرأةلحالةمراعاةفيهليسلأنهأذى؟كذلكوهو

روحهافيوانخفاضوالقلقالئوئرمنفتعاني،مزاجهافيبانحرافتصاب

حالتهاعلىبدورهيؤثرمما،طبيعتهاغيرعلىالعصبيةحالتهاوتصبح،المعنوية

مضرا.تانيزاالزوجيةالحياةوعلى،العضوية

الحعيكل.المليكلفممبطلأ

!!!
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الخزير،لحم،الهعالميت!تحريم

وتعالى:سبحانهيقول

"!آيخننريرؤلمحئمؤآلذئمآتضفتةغقيكئمخنرقتإ

.3(:ئدةلما)اوقال:

ذماأؤققتةيكوتأنالايظغنةزطاجميغلىنحزتا)كأوقيقآفىأجذ،فلإ

145(.)الأنعام:يخترللأ(تختماؤمشموع

شأنه:جلوقال

آنجننريير"ؤتختمؤآلذتمآنتيتةغقثئمخزتمإئتاإ

.(173:لبقرة)ا

فلحم،عظيمةأضرارلهاوالخنزيروالدمالميتةلحومأنالحديثالعلميبين

البكتريا،نموعلىيساعددمهاإسالةعدمأنفيتتلخصعظيمةأضرارلهالميتة

مسمومة.أوأمراضتاحاملةتكونقدنفسهاوالميتة

تتجمعللهواءتعرضماوإذا،الأمراضميكروباتامتصاصفيفسريعالدمأما

البكتريا.فيه
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المطصر،النئويةوالدشةالكريمالقرأقفيالكلمكلع!اؤا!ا

!!!!!!س!!!!!ءس!!!
فيحياتهادورةتكتملالتي)تيناسوليوم(دودةفيحملالخنزيرلحموأما

تعرضهوقد،العمىأوبالجنونفتصيبهمخهفيتستقروقد،الإنسانجسم

الهضمية.القناةجدرانعلىالديدانفعلجراءمنالمعويالانسدادلاحتمال

!!!
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الممئو!اك

(0)1(للربمرضاة،للفممطهرة)السواك!ي!:اللهرسولقال

(0)2(صلاةكلعندبالسواكلأمرتهمأمتيعلىأشقأن)لولا!ي!:وقال

منكبيرةنسبةعلىيحتويالسواكأنالطبيةوالأبحاثالحديثالعلمأثبت

الفم.نظافةفيفعالأثرلهاالتيالموادمنوغيرهاالفلورايد

المضاداتعلىاحتواءهذلك-إلىبالإضافة-الطبيةالأبحاثأثبتتفقد

"ج".وفيتامينوالكلورينوصمغية،وشمعيةمطاطيةوموادوقلويات،الحيوية

تخفيففيدورفلهاالسواكأعوادفيوجدتالتيالفلورايدمادةأما

مكوناتإحدىمعالفلورايدتفاعلءجرامنوذلك،ومنعهاالتسوسأمراض

مادةإلىتحولوالتيأباتيث()الهيدروكسوتسمى،للأسنانالخارجيالسطح

الذيالحمضيالذوبانضدعاليةمقاومةلهامادةوهي)فلوروأباتيث(تسمى

.التسوسمرضوجودأثناءالبكترياتفرزه

مماالفمداخلالبكتيريةالإفرازاتحموضةتقليلعلىالفلورايديعملكما

.الأحماضهذهفيالخارجيةالأسنانأجزاءذوبانسرعةمنيقلل

الأسطحمنالمفقودةالمادةترسيبإعادةعلىالفلورايديساعدكما

.للشموسمستقبلأمقاومتهامنيزيدمما،بالتسوسالمظكرةالخارجية

برقمهوالنسائي2/682البخاريرواه)1(

252برقمومسلم847،برقمالبخارجمارواه)2(
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المطصرةالنئويةالمشة4الكريمالقرأقفيالكلمبمعبازا!ا -!س!سسس!عى!!!!!!!
الفم،فيللتسوسالمسببةنموالبكترياإحباطفيمهمأثرلهالفلورايدأنكما

؟السواكاستخدامفيالميكانيكيةبالحركةتزالالأسنانعلىالمترسبةفالفضلات

التيالعمليةوهيفيها،الدمويةالدورةوتنشيطاللثةبتدليكتقومشعيراتهيجعلمما

"المساج".بالآنتعرف

فهي،السواكفيأيضتاوالأساسية،الأخرىالكيميائيةالمادةأما

علىالمترسبةوالألوانالفضلاتإزالةعلىتاكيرالمادةولهذهالسيليكون"!ا

.للأسنانالخارجيةالأسطح

..للسواكطيتاوطعغانكهةتعطيفإنهاالسواكفيالموجودةالقلوياتأما

لهاالقلوياتهذهوبعض..الفمفيالبكتريانشاطتوقيفعلىأثرلهاوكذلك

.بالأسنانالمحيطةوالأنسجةاللثةفيالالتهاباتإيقاففيفعالتاكير

السواكاستخداموعند..شمعيةوموادالتانينمادةعلىالسواكيحتويكما

والأنسجة،للثةالمرتخيةالمخاطيةالأنسجةشدعلىالمادتانهاتانتعمل

الموادوتكونأكثر..تماسكوشدةقوةالأنسجةهذهيعطيممابها،المحيطة

يساعدمما،للأسنانالخارجيةالأسطحتغففعازلةطبقةالسواكفيالشمعية

.التسوسضدمناعتهازيادةعلى

المشتقةالسواكأنواععلى8191عامباكستانفيأخريتعلميةدراسةوفي

كسلوايد(..)الفنارازانتواو(سبايروس)دايوونباتاتجينيز()الدياليومنباتاتمن

مما،الفمبسرطانالإصابةوتمنعتقللالسواكفيموادوجودنتائجهامنكان

بعضيجريأنالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيللصحةالوطنيالمعهددفع

بعضفيتستخدموالتيماكروفيلا()الفتارينباتاتمستخلصاتعلىالتجارب

النتائجوكانت..السرطانأمراضضدفعاليتهامدىلدراسةوذلك؟السواكأنواع

س!!
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الشو/!

!!عرع!!ع!!ع!عرع!عرع!!ع!ع!عرت

الأمراضأنواعبعضتمنعالنباتاتهذهفيكيميائيةمركباتوجودعلىتدل

عرضةأقلباستمرارالسواكيستخدمونالذينأنثبتوبالتالي..السرطالنية

.السواكيستخدمونلاالذينمنالفمبسرطانللإصابة

التجاربإجراءتمبازلفيللأدويةالسوشمريةبالشركةالأبحاثقسموفي

،السواكباحتواءوالمذهلةالقاطعةالنتائجفجاعت،السواكخلاصةعلىالعلمية

،الضارةالفملجراثيمقاتلةموادعلىإبرزيكا()سلفادورباسمعلمياوالمعروف

.الأسنانوتسوساللثةالتهاباتتسببالتي

صناعةفيالشوائببعضاستبعادبعدالسواكخلاصةاستخدمتوقد

علىيحتويالعالمفيمعجونأولالمعجونهذاأصبحوقد،الأسنانمعجون

باثارهاكيميائيةموادأيةعلىيحتويولا،والطبيعيةالنقيةالسواكخلاصة

استعمالعلىالحثفيالعلميالإعجازعلىقاطغادليلأذلكيجعلمما،الجانبية

.السواك

معجونأوربامبتكرات)آخرعنوانتحتيوسفالتوابعبدالأستاذويقول

ماصوابالحديثالعلم)ويثبتام:869ينايرالاعتصاممجلةفي(الأسنان

سويسرامنمستوردةأسنانمعجونعلبةإلىأتطلعوأنا!شعرو،الرسولبهتحدث

منالنقيةالمسواكخلاصةعلىيحتويالذيالأسنان)معجونعليهامكتوب

)ويعلم:يقولثم(الضارةالفمجراثيمقتلفيفاعليتهاعلمياثبتوالتيالشوائب

الثلاثباللغات)مسواك(كلمةحروفإلىأنظروأنامشاعرياهتزتكمالته

وقدالثلاثباللغاتالداخليةالنشرةوتجيء..والفرنسيةوالإنجليزيةالعربية

"(.للربومرضاةللفممطهرة"السواك:الشريفالنبويالحديثتصدرها

!!!
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المط!رةالنئويةوال!شةالكريمالقرأنفيالكلمكلع!ازا!ا

ع!ع!ع!عرحمرع!حمرعر!!ع!ع!-عرع!عر!

فاعليةمدىلمعرفةم0891عامأجريتالتيالطبيةالدراساتإحدىوفي

فيهاشارك،التسوسنسبةوتقليلواللثةالأسناننظافةفيالسواكاستخدام

نساء.والبقيةرجلأ،045منهمغانا،جنوبمنالسواكيستخدمونشخصتا887

لاالبحثفيالمشاركينمجموعمن.38%7أنعلىتدلالبحثنتائجوكانت

قليلة.الأسنانفيالتسوسنسبةوكانت،أسنانهمفقدمنيعانون

عنصريمنعاليةنسبةالسواكباحتواءذلكأسبابالأبحاثهذهوعللت

المسببةالبكتريانشاطإيقافعلىتاكيرلهمااللذين،والسيليكونالفلورايد

.الأسنانلتسوس

!رو:الرسولحديثإعجازقرتا14مروربعدالحديثةالدراسةبينتهكذا

...(للفممطهرة)السواك

س!!
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!
وتعالى:تباركاللهيقول

(!آنغفوثتظتيمانآدئ!يدثحيرأ،آدئ!يدكيرقثوئفصؤت!ناتئوأةالذين)

.(28:لرعد)ا

ويقول:

آتئؤيين!قلوبفيآلشيهيتةأنزكالذئئؤإ

:4(.)الفتح

الذينالمرضىإن:النفسأطباءكبارمنوهو"يونج"كارلالدكتوريقول

هومرضهمسببكانالعالمأنحاءكلمنالماضيةسنةالثلاثينخلالاستشاروني

إيمانهم.استعادواأنبعدإلأالشفاءينالواولم،عقيدتهموتزعزعإيمانهمنقص

علاجأعظمإنهارفارد:بجامعةالنفسعلماستاذ"جيمس"وليمويقول

.الإيمانهو-شأولا-للقلق

نفسيا.مرضتاقطيعانيلاحقاالمتدينالمرءإن"بريل":الدكتورويقول

والاستمساكالقويالإيمانأنيدركونالنفسأطباءإن":كارينجيديلويقرر

.الأمراضهذهيشفياوأن،العصبيوالتوترالقلقيقهرابأنكفيلانبالدين

القرأنإليهدعاالذيهوالنفسعلماءوأطباءالعلماءقررهالذيهذاأنشكولا

الكريم.القرآنآياتمنوغيرهاالآياتمنتقدمفيماقرتاعشرأربعةمنذالكريم
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الل!يخأعلابحفيالكلمي!!درا،

اسلا!معلي!أيوب

وتعالى:تباركالنهيقول

(!ؤشزابتايىدئغت!لأقذاليرتجيكآزكضقأ

42(.)ص:

هى:أنواعثلاثةفيكانفالعلاج

والغذو.الجرىيعني:الركض-1

.باردبماءالاغتسال-2

أيضتا.الباردالماءشرب-3

غ!مأيوبالنبيشفاءلكيفيةالإكلينيكيللتفسيرالحديثالعلمتوصل

الغربيونالعلماءأجراهامستفيضةدراساتبعدوذلك،أمراضمنبهابئليمما

الكريمة.الآيةتلكفيالكريمالقرآنذكرهالذيالعلاجأسرارمعرفةحالةفي

مجردفييكمنبهاابتليالتيالأمراضجميعمنعلاجهأنإلىفتوصئلوا

الباردين.والشرابالمغتسلثمائركض

فيمؤخزاانتشرترياضة-والعدوالجريوهو-الركضأنالمعلومومن

الأعضاءتنشطلأنهابممارستها؟المختصونالأطباءوينصح،المتقدمةالدول

كراتتفرزللإنسانمجهودأيأثناءفيأنهيعنيمماالمرونةالجسدوتكسب

فتزيلالإنسانجسمفيالوقايةجهازتمثلالتيوهيأكبر،بمعدلالبيضاءالدئم

.ميكروباتأوشوائبمنبهعلقما
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المطصرةيةالنئووالدشةالكريمالقرأقفيالكلمكلع!ازا!ا

!!!!!س!!!!س!ء!!!!
درجةفيتغييرلأيالجسدتغرضطوالالإفرازفيالبيضاءالكراتتلكوتستمر

رته.حرا

فعندماالبارد؟بالماءالاغتسالوهوالقرآنيالعلاجمنالثانيالشقيأتيثم

الانكماشتعاودشرايينمنفيهابماالجسد.خلاياجميعفإنالإنسانيغتسل

أمراضمنالكثيرتقيهامرونةمنإليهتحتاجلمااستجابةذلكوفيالتمدد،بعد

الدموية.والدورةالقلب

تلطيقايحفقوهوالبارد،الماءشربفهو،العلاجمنالثالثالشقأما

مماوتنظفهماالكليتينتغسلالباردةالشربةهذهأنكما،البلعومحرارةلدرجة

منأصابهممايبرأفإنهالعلاجهذايتبعومن،الدمشوائبمنفيهماصئدث

تضمنتقدالآيةتلكأننرىهناومنغ!مأيوباللهلنبيحدثكمامرخ!،

مؤخزا.الحديثالعلمعنهكشفعلمئاإعجازا

!س!
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فكرها،طبيكظالمرأةعقلنقص

()1(منكنلبلذيأغلبدينو!عقلناقصاتمنرأيت)ما:!لخيالرسوليقول

المعهددراساتأكدتفقد..عقلناقصاتالنساءأنالحديثالعلميؤكد

عندمعدلهعنيقلالإناثمغوزنفيالزيادةمعدلأنالعقليللطبالبريطاني

فعلى،للرجلالجسمانيالتركيبغيرللمرأةالجسمانيالتركيبوأنالذكور،

:أي،4:هعلىيزيدلاالرجلقلبإلىبالنسبةالمرأةقلبأنثبتقدالمثالسبيل

)2!جرام003:قاجرا024

منيقربتركيبهاأنالطمثأثبتأعضائهامنكثيرفياختلافهاعلىوالمرأة

..الحدةبالغإحساسذاتأنهاأي،طفولتهفيملالهفهيولذلك،الطفلتركيب

الفرحفيمتزنغيرتقفئاالشعورمنصوربينوتتقلب،مذهلةبسرعةملكهتنقاد

للامور،تعقلهامنيقللمماومشاعر،أحاسيسمنذلكوغير،والكرهوالحزن

التحولكثيرةالترذد،شديدةبالتاليجعلهامما،ورويةمنطقفيلهاونظرتها

التكليفمنوأعفاهاالزوجبيدوالطلاقالزواجعصمةاللهجعلولذلك.والتقلب

ذلك)3(.وغيروالإمامةوالقضاءلإمارةواكالخلافةالضخمةبالمهام

ولكل،لامعهومالكلحاذخدثيتملكهاالمرأةأنالحديثالعلمأثبتكما

للامورقياسهاوفيسلوكياتها،فييؤثرمماوفتنتها،جمالهامنويزيديزينهاما

عليها.تعرضالتي

9467.برقمداودأبول!اه)1(

الصمد.عبدكاملمحمد(النبوية)السنةالإسلامفيالعلميالإعجاز)2(

8/11/7791الجمهوريةصحيفة)3(
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المطمرةالنئوية!ال!شةالكريم!القرأزفيالكلمصع!ازا!ا

ع!عر!!ع!عرجم!عر!!!ع!عر!ءع!!

تناسبلاالتيالأعمالببعضالقيامعنالمرأةتعجزأنطبيعئاكانولذلك

التيالصوتقدراتمنيفوقهاماإدراكفيناقصةيجعلهامما،وفطرتهاقدرتها

علىبالقدرةوتمتعهاحيويتهافيبأخرىأوبصورةينعكسوالذي،الرجلبهايتميز

ماوهذا،كالرجلدائمةبصورةالدينيالالتزامفيأو،المنظموالتفكيرالتركيز

.ذكرهتقدمالذي!سيروالرسولحديثيصوره

!!!
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!
ا(سبغا(إفليغسلهأحدكمإناءفيالكلبشرب)إذا!لمجي!:اللهرسولقال
مراتإ)2(سبعفليغسلهأحدكمإناءفيالكلبولغلمجتي:)إذاوقال

قوليؤيدمماوهذا..الكثيرةالكلبأضرارعنحديئاالعلماءأفاضقد

بعدوذلك..فيهولغأوالكلبمنهشربالذيالماءاستعمالعدمفي!الرسول

..الأمراضمنكثيزاالإنسانإلىينقلالكلبأنالعلميةالأبحاثقررتأن

الخطورةالشديدالمرضومنهاخطير،داءوهوالتهبداءومنها،الجربمنها

الدودةبيوضةبدخوليتولدالذيهوالمرضهذا..إيداتيك()كسيت:المسمى

فييزرعها،الكلبأمعاءفيبكثرةالدودةهذهوتوجداكيناكوكس()تيتاالمسماة

.)3(فيهيترددمكانكلوفيالبيوتفيبرازهبواسطةناحيةكل

إناءمنبشربهأوالطعاموعاءالكلببلمسالإنسانإلىالمرضهذاوينتقل

الداء.منابعحولهوماوفمهالكلبأنفلأنالماء!

الذيالكلبلعابخطورةمدىوالحيوانيةالوبائيةالدراساتأظهرتوقد

فيالمتوطنةالأمراضمنالقاتلالمرضهذاويعتبر،بالإنسانالفتكإلىيؤدي

قوله:فيعنه!شيوالرسولنهىالذيالأمر،الكلاباقتناءعلىتحرصالتيالبلاد

000()4(.بقتلهالأمرتالأمممنأمةالكلابأن)لولا

017برقمالبخاريرواه)1(

927برقممسلمرواه)2(

.مديكاللاروسالطبيالقاموس)3(

16834برقمأحمدرواه)4(
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المطصرةالنئويةالدشةوالكريم!آزالقرفيالكلمكلع!ازاك

عرع!ع!!عرع!ع!ع!!ع!عر!-عرع!ع!ع!

الاهتمامدونمداعبتهأوملاطفتهعندالكلبمنالعدوىوتأتي

لعابه.منالجلدبحماية

ألقا15منبأكثرالكلبمرضنتيجةوحدهاالهندفييموتونالذينعددويقدر

وفي،السكانمنميلونكلمنشخصتاثلاثينحواليسيريلانكاوفي...سنويا

نسمة.مليونكلمنعشراثنيإلىالفلبين

يتقدمحيث،بالملايينالخدوشأوالعضنتيجةللإصابةيتعرضمنويقذر

شخص.)1(ملايينثلاثةمنأكثرللتطعيمطلتاسنويامنهم

لأغراضإلأالكلاباقتناءعنالنهيفيالإسلامحكمةنتبينذكومن

صيد.أوكحراسة؟محدودة

منتسلملاحجقاأصغرهاحتىالكلابأجناسجميعأنعلمياثبتوقد

قدعضالبأمراضوتصيبه،الإنسانإلىتتعداهاالتيالشريطيةبالدودةالإصابة

فيالكلابتستخدمحيث،بهولندافرزلندإقليمفيلوحظوقد،وفاتهإلىتؤدي

إصابة.عشرةاثنتيكلبمائةكلفيأن..الجر

مصابشخصيوجدأهاليهامنشخصتا42كلفيأنأيرلندافيووجد

الآفة.بهذه

93كلفيشخصوجودتبينإذأستراليا!فيتزيدالآفةهذهأنولوحظ

بها.مصابسكانهامنشخصتا

8691.مارسالإسلاممنارمجلة،السقاسلامةالسيدد.القاتلاللعاب)1(

!سس
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الكلبمرض

!!!!ب!!!س!!!س!!!!
المراتإحدىفيالتراباستعمالعلىالحثفيالعلميالإعجازتبينوقد

قدكماجميغا،إزالتهفتسهلاللعابمعتندمجالترابذراتأنثبتفقد"السبع

.للبويضاتقاتلةموادعلىالترابيحتوي

الهاجرةاليرقات)داءللإنسانأيضتاالكلبينقلهاالتيالأمراضومن

القططأمعاءفيتعيشيرقا!تسببهجلديطفحعنعبارةوهو..(الجلدي

ليرقاتاهجرةويرافقاكل!ول،!+ه؟230،!66دةأ)ألبرازيليةاالديدانمنها..لكلابوا

جلديالتهابعنهاينجمخدوشإلىتؤديقدشديدةحكةظهورالجلدداخل

:)1(

جرلومي.

الهاجرةاليرقاتداءأو3!س!ه*ه،3،أأ3القوسيةالديدانداءالكلابتنقلكما

وتحدث،والطحالالكبدفيتضخمتسببوهيألأ3حشا)،3مأ!+4،+!!!أولالحشوي

التنفس.بقصورالحياةتنتهيوقد،رئويةوالتهاباتجلديةحبيبيةوأوراقاآلاقا

الضعفأعراضهأهمومن13)أءدالاأ!ء43ء3اليرقاتيالنزفيويلداءتنقلكما

المخاطية.الأغشيةأوالجلد،منوالنزفوالقيء،العام

منوغيرهاوالإسهالوالتيفودللدوسنتارياالتعرضعنفضلأهذاكل

الوبائية.الأمراضفيالمتخصصينلدىالمعروفةالأخرىالأمراض

اقتناءعننهىكماالإناءفيالكلبولوغمن!ؤالكريمرسولناحذرلهذا

.ضرورةلغيرالكلاب

الخطيب.إبراهيمهشامد.الكلابلاقتناءالصحيةالمضار8691مارسالإسلاميالوعي)1(

!!!
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المطصرةيةالنئووالدشةالحريمآزالقرفيالكلمكلعجازا!ا -س!!سسسس!!!!!!!!!
وأجلوكوزأوأمينيةأحماضالكبدإلىتصلفلاالأمعاء،منالامتصاص

قدسيكونمماللتخلصالكبديةللخلاياالفرصةالصياميتيحكذلك...أملاح

.دهنياتمنداخلهافيترسب

معذلأنتبينحيثالسكر،مرضىعلاجفييفيدالصيامأنأيضتاوثبت

عنالعلميةالأبحاثتمخضتأمريكاوفي،الصيامأثناءينخفضالدمفيالسكر

السكر.مرضمنالمرءومعالجةالوقايةعلىالصومقدرة

وحتى-للمرضىمعالجتهافيتتبع،والعلاجللصحةدورأقيمتألمانياوفي

عشرعلىتزيدلفترةالنزيلعلىتفرضهالذيالصوم-السواءعلىالأصحاء

ويطبق،جذاالخفيفةالوجباتبتناولثم..يومياساعةالعشرينعنوتقل،ساعات

..أربعةعلىتزيدولا،أسابيعثلاثةعنتقللاومتواليةمتتابعةلمدةالنظامهذا

رمضانشهرصيامفيالمتمثل،الإسلاميالصومنظاممعتماقايتمشىبماأي

عام.كل

ومنها،وتعاليمهالإسلاموتهاجم،السماويةبالرسالاتتعترفلاالتيوروسيا

مجلةفيفنشرت..للإنسانصحيةفوائدمنللصومبماأخيراتعترف..الصوم

حرفيا:ترجمتهماالروسيةالأغذية

من"الجوعونيلوف()نيكولايفالبروفيسوربكتابالتذكرةيحق)وأخيزا

الكبرىالمدنفيمواطنكليتمتعلكيبأنهفيهيجزموالذي.."الصحةأجل

-يقومبأنالسامةوالموادالنفاياتمنالجسمتخليصعليهيجببالصحة

ولاأسابيعثلاثةعنتقللالمدةالطعامعنبالامتناعتامبجوعدوريؤوبصفة

(.أربعةعلىتزيد

!!!
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الضخ!اسا!لىالضيا!

شأنه:جليقول

(تغتئونكسزإنختزئ!تمتضوئوأؤأنأ

.(184:)البقرة

الإنسانيصيبماأخطرأن،العالمدولمختلففيالطبيةالدراساتأثبتت

يزيدفإنه،كمياتهفيواختصرحذدمهماوأنه...طعامهفيإسرافههوحياتهفي

أجهزةإرهاقمنبداية،بالمرضالإنسانيصيبالذيالأمر..يقيتاحاجتهعلى

والإصابة..الدمضغطوارتفاعوالشرايينالقلبعلىالمجهودزيادةإلى..الهضم

إلىسبيلولاالسكر..مرضيصاحبهاالتيالوزنزيادةثم،الصديديةبالبؤرات

علىالمؤقتالجوعوفرضأسبابها،بمنعإلاوعلاجهاالأمراضهذهمنالوقاية

الضعيفةالخلايااستهلاكنحوالداخليةالأجهزةتتحركبحيث،الجسم

القوية.السليمةالخلاياذلكبعدليبنيالجسميعودثم،الجوعلمواجهة

وبشكليؤكدواأنوالشرقالغربفيالعلميةالدراساتأصحابدفعمما

يجذدأنهعنفضلأالعصر،أمراضلأخطروعلاجوقايةالصومأنقاطع

الجسم.حاجةعلىالزائدةالضارةالموادتأكلإلىويؤدي،الأنسجة

وبهذا..طعامأيمنخاليةتظلأنوالأمعاءللمعدةفرصةالصيامأنكما

الفرصةهيهذهتكونأنويمكنوإفرازاتهما،والأمعاءالمعدةحركاتتهدأ

يتوقفوأيضتا..المخاطيةبالأغشيةوالجروحالقروحفيهاتشفىالتي،الملائمة
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الضخةأساسرالضياد

!-!!سس!س!س!!!-!-!
فيلاهمان()هنريجالدكتورمصحةهيالعالمفيمصخةأشهرولعل

علىأخرىمصحاتأنشئتوقد..الصومعلىفيهاالعلاجيقومحيث،سكسونيا

الزائدةالفضلاتمنالتخلصهوالمصحاتهذهفيالعلاجوأساس..غرارها

للاعضاءالفرصةوإتاحةاختلافها،علىالأعضاءترهقالتي،الجسمحاجةعلى

منالشفاءغالتاذلكفيويكونقليلأ..تستريحأنالأطعمةمنالمرهقةالهاضمة

.وغيرهالقلبوأمراضوالبدانةالهضماضطراب

الامتناعإنحيث!الجلديةالأمراضيفيدالصيامأنالحديثالطبيقرركما

إلىيدعوبدورهوهذا..والدمالجسمفيالماءيقلل،مامدةوالشرابالغذاءعن

نإحيث!والميكروبيةالمعديةللأمراضالجلدمقاومةتزدادحينئذالجلد،فيقلته

والمنتشرةالحادةالالتهابيةالجلديةايامراضحدةمنتقفلالجلدفيالماءقلة

الجسم.فيكبيرةبمساحات

والشرابالطعامعنالامتناعهوالحالاتلهذهعلاجأفضلأنتبينفقدولذا

البسيطة.السوائلمنبالقليلإلايسمحولا،مالفترة

..الأمراضمنكثيرمنوقايةفيهالصومأنيؤكدالحديثالطبأنكما

مادةوهي)الكوليسترول(..مادةنقصإلىيؤديبالصيامالدهنيةالموادفنقص

شرايينفيالدمتجلطتسببكما..تصلبهاوتسبب،الشرايينجدارعلىتترشب

للقلب،جذامفيدوهذا،السمنةمنالإنسانيخلصذلكأنكما..والمخالقلب

أكثر.بنشاطيعملتجعلهالقلبحولالموجودةوالشحمالدهنكميةفهبوط

أولفيالصغيرةاياورامإزالةفيعجيبةقدرةلهالصيامأنعلمياثبتكما

ذلكوفي!بأولأولأيحفلهاإذ؟الجيريةوالرواسبالحصياتتكونويمنع..تكونها

!!!
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المطصرةيهالنئووالدشةالكريمأقالقرفيالكلمكلع!ازاك

!!!!!!!!!!!س-!!!!
التخفصفيالفعالةالوسائلمنالصومأنفيشكلابارتولو(:)روبرتد.يقول

إعادةثم،للخلاياإتلافمنيتضمنهلما!الزهريميكروبومنها،الميكروباتمن

جديد.منبنائها

الحياةأساسهوالسنةفيواحدلشهرالصومشرنبر(:)بيلرد.ويقول

.الشبابوأساس

تعالى:اللهقولإليهيشيرماوغيرههذا

184(.:)البقرة(تغقئونكنئزانختزئضتمتضوئوأؤأنأ

الدمحيهالهفممبطلأ

!!
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!ث!الخاب!الكا!ذصي!النا

تعالى:اللهقولأقرأكنت:الزندانيالمجيدعبدالشيخيقول

.(15:)العلق(يآلنا!تةتتشقعا)

لياكشفرب،يا:وأقول،نفسيأسألفكنت،الرأسمقدمةهيوالئاصية

16(.:)العلق؟(!طئزطتا!قؤبهدتم)قلت:لماذا،المعنىهذا

كتبإلىفأرجع،الحيرةهذهفيوأناسنواتعشرمنأكثرفيهاوتفكرت

كاذبة،ناصيةليستالمراد:يقولونالمفسرينأجد...الجوابفأجدالتفسير

الحقيقة،بابمنلاالمجازبابمنفهو،حقيقياوليسمجازيمعنىالمرادوإنما

صفةعليهافأطلق،الرأسمقدمةهيالثاصيةكانتونغا.خاطئكاذبناصية

.الكذب

وهوالعلماءأحدمنفدمالئاصية،عنكانالذيالبحثليائلهيسترأنإلى

فيذلكوكان،والأجنةوالتشريحالمخعلمفيأشهرهمومن،الأصلكتدي

زوجته،معهطبيبالمؤتمرذلكفيوتواجد،القاهرةفيغقدالذيالطبيالمؤتمر

ذهبت؟أينوالهاء:قالت"كاذبة"ناصيةالكلامهذازوجتهسمعتفلما

خاطى.كاذبناصيةالمعنى:يقو!ينفالمفسثرون

ذهبت؟أينءوالها:قالت

وتعالى-سبحانه-والله،سنواتعشرأرهقتنيالتيهيالهاءهذه:نفسيفيقلت

16(.:)العلقأخاطئؤتاحميؤبهدتؤ):لنايقول
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المطصرةيةالنئووالدشةالكريمالقرأنفيالكلمكلعجازا!ا

ع!ع!ع!ع!ع!ع!ع!ع!!ع!عر!ع!ع!ع!ع!-

مباشرةالجبهةتحتالذيالمغجزءأنلناتأكدفقطسنةخمسينمنذ

يصدرالذيالمكانهووالخطأ،الكذبعنالمسؤولالجزءهوالناصيةفيوالذي

كانفكذلك،منهاتسمعوالأذنبهاترىالعينوأن،الخطمنهويصدرالكذبمنه

هذاقطعفلوالقرار،اتخاذمصدرهوهذاالقرار،منهيصدرالذيالمكانهذا

لهيكونلاالغالبفيصاحبهفإن!مباشرةالعظمةتحتيقعالذيالمغمنالجزء

نفسه.علىسيطرتهيفقد....يختارأنيستطيعلا،مستقلةإرادة

وأنأخذهأي15(.:)العلق(يآلنا!تهةتتشقعا!قال:الذياللهفسبحان

وصغير؟ضعيفالحيواناتفيالناصيةمنالجزءهذاأنوجدواثم.نحرقه

يشيرهذاوإلى،المكانهذامنأيضتاجسمهوحركةقيادتهمركزالحيوانلأن

56(.()هود:يتا!تهآءاجنمافؤإلأذا!بمينئا!:وتعالىسبحانهالمولى

.الحيواناتمخشزحوابعدماعرفوهذلك؟العلماءعرفمئى

يقول:عندما-ج!،اللهرسولحديثأيضتاإليهيشيرماوهذا

000()1(بيدكناصيتي،أمتكابن،عبدكابن،عبدكإني)اللهم

الناصية،هذهتسجدأن-تعالى-اللهشرعولحكمة"القيادةمركزفالناصية

يستقيم:سلوكوبينخاشعةتسجدناصيةبينعلاقةهناكولعللله،تطاطىوأن

.(45:)العنكبوت!ؤآئمبهيرآتقخصتآ/غىتتقىآلصقؤ!)ثإ

3712.برقمأحمدرواه)1(

!!!
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!
منكوروز()ألفريدالبروفيسورالعالم:الزندانيالمجيدعبدالشيخيقول

علومئميةفيجيولوجيامؤتمزاحضرالعالمفيالجيولوجياعلماءأشهر

جزيرةأنحقائقعندكمهلله:قلتالعزيز،عبدالملكجامعةفيالأرض

كانتترونهاالتيالصحراءهذه،وأنهازابساتينكانت-العربأرض-العرب

منوحقيقة..عندنامعروفةمسا"لةهذهنعم:فقال؟وحدائقبساتينذلكقبل

تجدمنطقةأيفيحفرتإذالأنكيعرفونها؟الجيولوجياوعلماءالعلميةالحقائق

فقط...كثيرةوالأدلةوأنهازامروخاكانتالأرضهذهأنعلىتدلكالتيالاتار

أدئةوهناك...الخاليالربعرمالتحتاكئشفتالتيالفاوقريةمنهالعلمكم

ذلك.فيكثيرة

مروخاستعودالعرببلادأنعلىدليلعندكوهلله:قلت

؟وأنهاؤا

ونستطيعونحسبها،ونقيسهاالجيولوجيوننحننعرفهاثابتةحقيقةهذهقال:

قريبة.وهيببعيدةعنكمليستمسألةوهيذلك.يكونمتىبالتقريبنقولأن

لماذا؟:قلت

متعددةبأحقابتفرأنهافوجدناالماضيفيالأرضتاريخدرسنالأنناقال:

الجليدية.العصورئسفىحقبةالمتعددةالأحقابهذهضمنمن

؟الجليديالعصرمعنىوما
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المطصوةيةالنئووالدشةالكريمأقالقرفيالكلمكلع!ازا!ا

ع!ع!!ع!حر!!ع!عرع!عر!ع!!-ع!!

القطبفيوتتجفعثلجإلىتتحولالبحرماءمنكميةأن:معناه

ماتغطيالجنوبنحوتزحفوعندماالجنوبنحوتزحفثم،الشماليالمتجمد

بلادفييحدثتغيرالطقستغيرضمنومن،الأرضفيالطقسوتغيرتحتها

أمطاراالعالمبلادأكثرمنالعرببلادوتكونبارذاالطقسفيكون،العرب

.وأنهازا

فيتحدثالتيتلكوبين)أبها(منطقةفيوالأمطارالسيولبينأربطوكنت

يقول.ماأتأملوأنا،أورباشمال

هذا؟لناتأكدله:قلت

منها.مفرلاحقيقةهذهنعمقال:

بذلك؟-لمج!محمذاأخبرمن،اسمعله:قلت

-لجي!:يقولمسلمرواهحديثفيمذكورئمههذا

بزكاةالرجليخرجحتىويفيضالماليكثرحئىالسئاعةتقوم)لا

مروتجاالعربأرضتعودوحتىمنه،يقبلهاأحذايجدفلاماله

.)1((وأنهارا

وأنهازا؟مروتجاكانتالعربأرضأن!ن!لمحضدقالومن

.ال!مان:وقالففكر

وأنهارا؟مروخاستعودالأرضبأنأخبرهومنله:فقلت

.157برقممسلمرواه)1(

س!!
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الكربجزبة

!!ع!حمرع!ع!!ع!ع!ع!ع!عر!ع!ع!!ت
فوق!!(.)فيه:وقالوفكزففكز

التيالعلميةالحقائقأدهشتني)لقد:بخطهفكتب..اكتبله:قلتوهنا

الأخيرةالآونةفيإلأفيعليهاالتدليلمننتمكنولم،والسنةالقرآنفيرأيتها

هذاإلىيصللم!شم!محمذاالنبيأنأنعلىيدلوهذا،الحديثةالعلميةبالطرق

(.علويبوحيإلأالعلم

!!!
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المط!رةيةالنئووال!شهالكريم!أزالقرفيالكلمصعبازا!ا

ع!!عرع!!!!!عر!حم!ع!ء!!!!
والدارسينالباحثيندهشةوكانتجبلاكلتحتجذراوجدواوهكذا

قال:الذي-تعالى-اللهكتابفيسئخلقدكلههذاأنيكتشفونوهمعظيمة

32(.:)النازعات(!ازشنقاؤآلجتاكأ:وقال7(.)النطث!!اؤتا؟اكؤآلجظأ

.(01)لقمان:(يكتمتييذأنزؤيئآلأزضيفيؤالقئ!:وقال

الدمحي!.الهفسبطلأ

س!!
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!
7(.:)النبأ"!اؤتا؟اؤآلمحضماك!:وتعالىتباركاللهيقول

32(.:)النازعات(!ازشنقاؤآلمحتاك!:شأنهجلويقول

.(01)لقمان:!يكتمتييذانزؤ!يىآلأزضيفيؤالقئ!وجل:عزويقول

والصخورالأحجارمنضخمةكتلالجبال:الزندانيالمجيدعبدالشيخيقول

نفسها،المادةمنيتكونالذيالأرضسطحهيكبيرةضخمةقطعةعلىتوجد

يعلمهالذيهذا،الأرضسطحهيأخرىكتلةعلىتجثمالصخورمنهائلةفكتلة

،الطبقاتهذهتحتماورأىبصرهتعمقعندماالإنسانلكن،الجبالعنالناس

تخترقالجبالأنوجد،الأرضمنهاتتكونالتيالطبقاتوكشف،قدميهتحتوما

قشرةوهيالصخورمنمتراكيلوخمسينإلىسمكهايصلالتيالأولىالطبقة

تحتهاالمتخركةالثانيةالطبقةفيلهاجذرالتمدالطبقةهذهوتخترق،الأرض

الطبقةتلكعلىالأرضهذهثبتاللهلكن،تتحركأخرىطبقةوهذه،أرضناوتحت

التيبالأرضالخيمةالوتديثبتكمافثبتها،الطبقتينتخترقبجبالالمتحركة

الخيمة.تحت
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!
وتعالى:تباركاللهيقول

مخزبخ!تكبتانيزئكضاةالأءقباين!!تيخانيلاتززختتائضا!ظتقانيآتتخزتننقزقيا

.(-9122:لرحمن)اا!ثتمزتيؤآآلفؤلؤي!ا

الزنداني:المجيدعبدالشيخيقول

تعالى:فقوله،المالحةالبحارفيإلأيوجدلاالخليمننوع:المرجان

22(.:)الرحمن،!آلفؤلؤؤآتمزظثيثتامخزفية

،مرجانمنهيخرجبحرعنتتكلمفالآيةمالحان،المذكورينالبحرينأنأي

البحارأنالإنسانعرفمتى.مالحوهذامالحالأوللؤلؤ،منهيخرجآخروبحر

عامإلأهذاالإنسانيعرفلمواحذا؟متجانستابحزاوليستمختلفةالمالحة

.م4291

فيتختلفالمختلفةالبحارفيمعينةمناطقأنالإنسانعرف1873عامفي

ثلاثةالبحارحولوطافت)تشالنجر(رحلةخرجتعندما..فيهاالمياهتركيب

البحارعلومبينالفاصلالحدهيتشالنجر()رحلةالرحلةهذهوتعتبر،أعوام

علىالقائمةالرصينةالأبحاثوبينوالأساطير،بالخرافةالمليئةالقديمةالتلقليدية

والبحث.التحقيق
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المطمرةالنئويةوالمشةالحريمالقرآنفيالكلمكلع!ازا!ا

عرع!!حمرع!!ح!عر!ع!ع!ع!-عرع!ع!!

تركيبفيتختلفالمالحةالبحارأنبينتعلميةهيئةأولهيالرحلةهذه

البحارأنووجدتالمحطاتهذهنتائجبقياسثم،محطاتأقامتلقد،مياهها

الاكسيجين.ذوبانوقابلية،المائيةوالأحياء،والكثافةوالحرارة،تختلفالمالحة

نتيجةجاعت،طويلةأبحاثنتيجةمرةلأولظهرتفقطم4291عاموفي

لامثلأالأطلنطيالمحيطأنفوجدواالبحار؟فيالبحريةالمحطاتمئاتلإقامة

واحد.محيطوهومختلفةبحارمنبلواحد،بحرمنيتكون

هذاأنالمختلفةالمحطاتهذهميزت،ووضعتالمحطاتمئاتجاعتلما

خصائصه.لهوهذاخصائصهلههذاآخر،مالحبحرأيضتاكذلكوهذا،مالحبحر

وقابلية،المائيةوالأحياءوالملوحةوالكثافةالحرارة:تختلفالبحرهذاإطارفي

مختلفانبحرانهذان،مناطقهابجميعالمنطقةبهذهخاصةالاكسيجين،ذوبان

كذلك،يلتقيانمختلفينبحرينعنفضلأواحدمحيطفييلتقيان،صالحان

وكالبحر،الأطلنطيوالمحيطالأبيضوكالبحرالأحمر،والبحرالأبيضكالبحر

معينة.مضايقفيأيضتايلتقيانعدن،وخليجالأحمر

عنبعضهايختلفكاملةبحازاهناكأنمرةلأولغرفم4291عامفي

وتلتقي.والصفاتالخصائصفيبعض

...ثابتةليستأنهاالبحارومياهللبحاروصفأعظمإن:يقولونالبحاروعلماء

والتياراتوالجزرفالمذ..متحركةأنهاالبحارفيشيءأهم...ساكنةليست

البحار.هذهبينخلطعواملوكلها،جذاكثيرةعواملوالأعاصيروالأمواجالمائية

!!!
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لبحارا4سراأ

عر!عرعرع!!ع!ع!ع!ع!!!عرع!ع!!*

هذهتمتزجلافلماذاكذلكالأمركانإذا:سؤالالخاطرعلىيردوهنا

؟!تتجانسولاالبحار

بينيفصلمائيافاصلأأومائيابرزخاهناكأن!الإجابةفوجدواذلكدرسوا

برزخهناك،مضيقفيأومحيطفيءسواواحد،مكانفييلتقيانبحرينكل

الفاصلهذامعرفةمنتمكنوا..البحروهذاالبحرهذابينيفصلوفاصل

الملوحةلدرجةالدقيقةبالقياساتوإنمالا،؟بالعينهلبماذا؟ماهيتهوتحديد

.المجردةبالعينترىلاالأموروهذهوالكثافةالحرارةولدرجة

!!!
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الترب!اهتزازا!ت

وتعالى:سبحانهاللهيقول

!تنينؤأئتتتؤزتتآقرلتآتضآةغقيقاأنزتتاق!ذآقايذ!آلأزضىؤتزىأ

5(.)الحج:تهيبم"تموج

هناك:فقالالنباتعلماءأحدتقدمأباد،إسلامفيالأؤلالعلميالمؤتمرفي

عالماكتشفام827عامففي،الآنعرفناهاحقائقعنتخبرناالقرانفيآية

،اهتزازاتلهاأحدثالتربةإلىنزلإذاالمطرماءأن)براون(اسمهبريطاني

قطرهاالتربةحبيباتمنحبيبةأكبر،صغيرةحبيبات...التربةحبيباتتهتز

المعادنمنبعضفوقبعضهاصفائحعنعبارةالحبيباتهذه،جذاصغير

مختلفةكهربائيةشحناتتكونتالمطرعليهانزلإذامتراصةوصفائح،المختلفة

،أيوناتإلىتحولت)أيتأينوحدث،المعادنهذهاختلافبسببالحبيباتبين

عددنقصفإذا،كهربائيةشحنةذاتذراتمجموعةمنذرةهووالأيون

فإذاسالتا(أيوتاأصبحتزادوإذاموجتاأيوتاأصبحتالذرةفيالإلكترونات

إلىجهاتعدةمنالماءوبدخول،التأينبهذاالحبيباتهذهتهتزالتأينهذاحدث

الصفائحإنإذ"عظيمةفائدةلهالاهتزازوهذااهتزاز،لهافيحدثالحبيباتتلك

الصفائح،ببينالماءلدخولمجالأيوجدفالاهتزازبعض،معبعضهامتلاصقة

.الحبيباتهذهوربتنمتالصفائحبينالماءدخلفإذا
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المطص!ةيةالنئووالدشةالكريمآقالقرفيالكلمكلعبازاك

س!س!!!!!!!!!-!!!س
.الزيادةهووالربا،زادتربت:ومعنى

بالماءتشئعتفإذا،الصفائحهذهبينالماءدخولبسببزادتأيربت

...الصفائحهذهبينالماءيحفظللماءخزانعنعبارةأصبحت

،الخزانهذامنأين؟من..أشهرثلاثةأوشهرينطوالالماءيستمدالنبات

تمدهالخزاناتلكن،أسبوعفيالنباتوئقتل..الترابفييغورالماءلكانوإلأ

الماء.بهذا

يعرفهالمالتيعام0014منذالعلميةالحقيقةبهذهجمي!محمذاأخبرفمن

!؟م1827عام)براون(اكتشفهاعندماإلاالناس

وقمال!لممبطفهالهإفه

س!!

http://www.al-maktabeh.com



!
)المجهر(المكبرالميكروسكوباخترععندماعشر،السابعالقرننهايةفي

الشجرةمثلبذرةالإنسانأنوجدواالمنويةالحيواناتشاهدواأنبعد

فوجدوا،صورةالعلماءلهفرسم،المنويةالحبةفيمختزلالإنسان،الصغيرة

ينمو!.أنهغير،المنويةالنطفةفيكاملأالإنسان

ومراحل،بأطواريمرإنماواحدةدفعةئخلقلاالإنسانأنتأكدواعاقا06ومنذ

...قرآنيةحقيقةوهذهشكل،بعدوشكلأ،مرحلةبعدومرحلةطور،بعدطورا

6(.)الزمر:طفتنؤثتصؤ(فيخقؤتغبيخنخققاائقدتئمئطودبفىمخثفكتمأ

علماءأكبرمن؟الأمريكيينالأساتذةأحدمعمرةالتقينا:الزندانيالشيخيقول

أطوازا.خلقالإنسانأنالقرآنفيذكرله:فقلنا(جونسون)مارشالاسمهأمريكا

أطوارا؟!:وقالفوقف،قاعذاكان،هذاسمعفلما

!الميلاديالسابعالقرنفيذلكوكانله:قلنا

!؟.ممكنغيرهذا:فقال

يقول:(الكريم)القرانالكتابهذا،بهذاعليهتحكملماذاله:قلنا

6(.)الزمر:"طفتنوللحمختزفيتغدينخققاامقي!ئمئطودبفيمخفغكتمإ

ويقول:

.(41:)نوح(!اظؤاراطققكزؤقذأ
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المطصرةيةالنئووالمشةالكريمآنالقوفيالكلمكلع!ازا!ا

ع!!ع!ع!ع!ع!عر!ع!ع!!!ءع!ع!!عر

إلاهناكليس،الجوابعنديأنا:تأملبعديقولوهوالكرسيعلىفجلس

:احتمالاتثلاثة

هذهدراسةمنبهاتمكنضخمةميكروسكوباتمحمدعنديكونأن:الأول

.الكلامهذافذكر،الناسيعلمهلمماوعلمالأشياء،

مصادفة!وجاعت...مصادفةوقعتتكونأن:الثاني

الثه.عندمنرسولأنه:الثالث

نأتعرفأنتوألات،ميكروسكوبعندهكانبأنهالقولأماالأؤل:نأخذ:قلنا

وتحتاجفنئةوخبرةالزجاجإلىتحتاجوهى،عدساتإلىيحتاجالميكرسكوب

وتحتاج،الإلكترونيةبالميكروسكوباتإلايأتيلابعضهامعلوماتوهذه،آلاتإلى

سابق،جيلمنإلأتاثيلاالعلوموهذهعلم،إلىتحتاجوالكهرباءكهرباء،إلى

اشتغاللهكانقبلهالذيالجيلأنبدفلا،دفعةهذايحدثأنجيليستطيعولا

...هكذاثم،بعدهالذيالجيلإلىانتقلذلكبعدثم،بالعلوم

فيولا،بعدهمنولاقبلهأحدلا...فقطواحدغيرهناكليسيكونأنأما

هذهعندهمماجهلةكانواكذلكوالرومان..لهالمجاورةالبلادفيولا،بلده

كذلك.والعربوالفهرس،لأجهزةا

!الصناعاتهذهكلوعنده،الأجهزةهذهكلعندهالذيهوغيرلافقطواحد

معقولأ.ليسكلامهذا...بعدهمنلأحدأعطاهاماذلكوبعد

صحيح.هذا:الأمريكيالأستاذقال

يذكرلم:قلنالورأيكما،مصادفةنقولأنصعب:الزندانيالشيخقال

إجمالأ،واياتايةفييذكرهاولم،آياتفيذكرهابلآية،فيالحقيقةهذهالقرآن

كذاالثانيوالطور،وكذاكذافيهيحدثالأولالطورقال:طور،كليفصئلأخذبل

؟!مصادفةهذاأيكون...الثالثوالطور،وكذا

!!!
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نسانالاخلق

!!!س-!!!!!!!!!!!!
غلط!!كلامالمصادفةقال:طور،كلفيوماوالأطوار،التفاصيلعرضنافلما

مقصود.علمهذا

؟عندكتفسيريوجدهل:قلنا

فوق!!منوحيأنهإلأتفسيرلاقال:

يقول:شأنهجلوالله

أ!ققذزةووخقغةئطق!ين!خققةوءشنافييق!وفقزةقآنضنآقيفيلإ

.(1-179:)عبس

نطفة!وهوتتقررالإنسانصفاتكل!!للإنسانشيءكلفيهاويقدرتقررنطفة

التيتفاصيلهبكلالنطقةداخلفيمقدرالإنسانإنجميئمحمدلسيدناقالمن

؟!أنثىأمذكزاكونهالإنسانهذابهسيقدرماضمنمنثمعليها؟!.سيكون

يتقررالإمناءحالالمنينطفأنالبشرمنأحدبباليخطركانهل

؟!أنثىأمكانذكرامنهايخرجومامصيرها

!لخب:محمدعلىنزلمنذكتابهفيذلكيقررتعالىوالفه

.(4-546:لنجم)اأ!ئتنئااذنالق!ين!ؤآفةدتىلذكزآلزؤتجقآخققوئةؤاإ

؟!النطفةتلكداخلتكونالوراثةحاملاتوأن؟!بذلك!تممحمذاأخبرفمن

الميكروسكوباكتشافبعدإلاحديئا!إلاالعلمإليهتوصلماأمروهذا

أوائلفيكنايعني،النطفةفيتتقرروالأنوثةالذكورةأنعرفوا،الإلكتروني

!!!
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المطصوةيةالنئووال!شةالكريمأقالقرفيالكلمكلعبازا!ا

ع!ع!عرع!!عرع!ع!حر!!!-عرع!ع!ح!

فيمقررةوالأنوثةالذكورةأنتعلملابأجمعهاالبشريةوكانتالعشرينالقرن

غايةفيهذايقررقرتاعشرأربعةقبلنزلالذيالكتابلكن،النطفة

.الوضوح

بالضبطوتدفنالبذرةوتوضعالتربةتشقكماوتستقرالرحمالنطفةوتشق

...()الغرسمرحلةالمرحلةهذهتسميوالأجنةوالتشريحالطبوكتب،داخله

أنهميظنونهذابتشبيههم،البذرةفيهاوضعتالتيبالتربةالرحمويشبهون

آيةيجدونعندماسيفاجئونولكنهم،الواقعمعالمتلائمالدقيقبالوصفيأتون

تقول:المرأةتصف

223(:لبقرة)ا"ئكئمخزثيشاكئمأ

كلامه.هذامنفسبحانحرث.فيهاويكون،الحرثموضعأنهاأي

التهيطلعثم-وتعالىسبحانه-اللهإلاالأرحامهذهفييكونمايعلملاثم

.الروحبنفخالموكلالملك

فتىءؤئحلتزذاذؤقاآلأزخائمتييضنؤتاألقئحلتخيلتالمحغقئمآلئةإ

.(8:لرعدا)(لهـ!اييغذوةجمنذ

العلم-يستطعلمفعلأالغيضمرحلةتسمىالتيالمؤقتةالمرحلةهذهوفي

شيئا.سينشأالذيالمخلوقصفاتعنيعرفأن-الآنتقدمهمع

!!!
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نساقاكخلق

ع!ع!ع!ع!ع!ع!!!ع!عر!ع!!ع!ع!!ت

المتخصبقكبارمنوهوجونسونبالمرشالالتقيت:الزندانيالشيخيقول

نأحاولتهلله:وقلتأمريكا،في()الكروموسوماتلعلموالدارسينالوراثةبعلم

الغيض؟مرحلةفيالمستقبلفيستكونالتيالإنسانصفاتتعرف

الوراثة()حاملاتكروموسوماتبعضعلىبتجربةقمتلقد،حاولتنعمقال:

منمخلوقسينشأكيفأفهمأنأحاولوأنا،سنواتعشرعليهابحثيواستمر

المستقبل؟يديبينالذيالجزءهذامنسينشأوماذاهذا؟!

النتيجة؟كانتماذاله:وقلت

بكيت!قال:

لماذا؟!:قالت

شيئا.أعرفأنأستطعولمفشلتلأنيقال:

وأن،تعرفأنتستطيعلنأنكموجودعندناهذا،أحسنتله:قلت

شيئا.عنهاتفهمأنتستطيعولاشيئا،عنهاتعلمأنتستطيعلاالمرحلةهذه

يقول:سبحانهفالله

تقسىتذيىىؤقاآلأزضايرفىقاؤيغقزآتغثويننرثآلسصاغةجمقئمجمنذةوآلئةانإ

،خير!غلهزآدئةانأزض!تموثلإقيتقسعتذيىىؤتاغداتمشثئاذا

34(.)لقمان:

!!!
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الذ!ب

وتعالى:سبحاتهاللهيقول

لنآدئ!ذودبينتذغوتآلذيف)ثلةؤجقآشتيغواتثلضرقيآلئاشكايقاإ

ضغ!يقةتشتنثذوةلأشئاآلذتاثتت!ف!ئموانتةوآتجتمغواؤتيرذسباباتخفغوا

73(.:لحج)ا(!تضقوبؤآيحثلطاآ

تعالى:اللهقولفيالكريمةالآيةفيالعلميوالإعجاز

يتة(تشتنثذوةلاشئاآلذتاثتشف!ئمؤ)نإ

طويلةلعابيةبغددموندالذبابأنالحشراتعلمفيالباحثوناكتشفلقد

يفرزماسرعانالطعاممنشيئاالذبابيأخذأنوبمجرد،باللعابجذاوغنية

أخرى.مادةإلىفورهمنتحولهاللعابمنكبيرةكميةعليه

،سلبناهالذيالشيءذلكمنهنستردأنوأردناشيئامناالذبابأخذفإذا

فإذا،أخرىمادةإلىويحولهيأخذهأنبمجردلعاتاعليهيسكبلأنهنقدر؟لافإنا

قدلأنهأخذ،مانجدفلنمناأخذهاالتيالمادةعنوبحثناوأمسكناهالذبابقتلنا

آخر.شيءإلىتحول

أجهزةتقدمقبليعلمهأنلبشركانوما،حديئاإلأيعرفلمالسرهذاوإن

الأجهزةهذهمنمتوافراكانفما،!لخي!رسولهإلىالثهوحيإلاالعلميالبحث

الخبير.العليمعلمإلأاللهمشيء،كلب!واللهلرسولالحديثة
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فا،علم!المقذ،س!الفحا

قدرته:جلتاللهيقول

35(.:)الرحمن(!تنتصزالبقلآؤئخاسنالمينشئؤاظغققكضايزشلإ

للدباباتالمضادةالذخيرةمنخاصنوعصئنعإلىاليومالإنسانتوصل

الموجاتتجميععلىعملهانظريةتعتمدالجوفاء(،)الحشوةباسمتعرف

فيالضواريخأوالمقذوفاتداخلالمحطمةالمادةتفجيرمنالناتجةالانفجارية

.البؤرةهيواحدةنقطة

للمادةمبطنةكمادةالنحاساستخدامأنالمفرقعاتءخبراوجدوقد

للدروعالمقذوفاتاختراقكفاءةمنيزيدالذخيرةمنالنوعهذافيالمحطمة

.المجنزرةوالعربا!للدباباتالسميكة

المجالهذافيالنحاسيضاهيآخرمعدنإلىبعدالإنسانيتوصلولم

تعالى:قولهأنيدركالذخيرةفيخبيرأيأنكما.واقتصادياعمليا

35(.:)الرحمنأؤئخاستالمقنثئؤاخ)

ضدتستخدمالتيالجوفاء()الحشوةمقذوفاتتفجيرنواتجعلىتمافاينطبق

.لمدرعاتا
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!
وتعالى:سبحانهاللهيقول

.(17:لغاشيةا)(!خيغتمحي!يل!آقيلملى!ن!وناتلآإ

وأالحديثالعلميكشفهاأسرازاالإبلخلقفي-وتعالىسبحانه-التهأودع

إنتاجعلىقدرةللجملأنالحيوانعلماءكشففقدبعضهاعنالكشفمنتمكن

الأرضمصانعتعجزكيميائيةبطريقةسنامهفيالموجودةالشحوممنالماء

الخالق.اللهفسبحان.ودقتهاوعظمتهاكفاعتهافيمضاهاتهاعنقاطبة

هيالماءلإنتاجمادةأفضلأنوالكيمياءالفسيولوجياعلمفيالمعروففمن

عنينتجلاالموادهذهأنذلكفيالسرويرجع،الكربوهيدراتيةوالموادالشحوم

وغازالماءهوالاحتراقعنينتجماكلبل،ثانويةموادأيةالجسمفياحتراقها

إلىبالإضافةالتنفسعمليةفيالجسممنهيتخلصالذيالكربونأكسيدثاني

الحيوي.نشاطهلمواصلةالجمليستغلهاالطاقةمنكبيرةكميةتولد

لاوهو،الغرضلهذامخصصةأماكنفيالشحومبتخزينالجملويقوم

بسببوماتالجمللهلككذلكالأمركانولوكالإنسانالجلدتحتيخزنها

فيالشحوممخزنجعل-سبحانه-اللهولكن،جسمهفيالزائدةالسخونة

كمياتجسمهيفقدولاالحرمنالجمليعانيلاولذلكفقطالسنامهوالجمل

جسمه.فيالموجودالماءعلىيحافظوبالتالي،العرقمنكبيرة
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المطصر!يةالنتووال!شةالكريم!آزالقرفيالكلمصع!ازالى

عرع!!حمرع!عر!!!عر!حر-!ع!عرع!

لإنتاجالضروريةالخامالمادةاحتياطيجعلأنالإبلفياللهخلقحكمةومن

كيلوا02إلىالجملفيالشحومكميةتصلحيث!جذاكبيرا-الشحومأي-الماء

نهائيا.ماءشربدونونصفشهرايكفيهذاتيماءلإنتاجتكفيهوهي،تقريتاجراقا

منغيرهعنيتميزالجملأنالعصرهذافيالحديثالعلماكتشفكما

القدرةلهوأن،جسمهحرارةدرجةعلىالمحافظةعلىبقدرتهالأخرىالمخلوقات

درجة35درجتيبينبذلكيتضررأندونجسمهحرارةدرجةتختلفأنعلى

عندالعاديةحالتهفييكونالذيمثلأالإنسانبخلافمئويةدرجة4و.مئوية

ذلكفإندرجةارتفعتأودرجةانخفضتوإذا،مئويةدرجة37حرارةدرجة

.المرضعلىدليلأيكون

المطي!الظلقالهفمممبطة

!سس
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!
تعالى:التهيقول

افغزلنرتقبيزذالكخئمتاناجؤآتقتزؤآل!ثقسقشكناالقلؤتجغلضتاحآفيتالقأ

69(.:)الأنعام(آئغل!ير!

شأنه:جلويقول

لأ!ؤلقؤ7ذالكفانئتعزاجؤآلئقازيع!يتشئواآل!لتكئمتجغلالذىئؤأ

67(.)يونس:!!تشتغوت

تعالى:وقال

لأشوفقؤ2ذالكفي)دثئتصزاحؤآلفقازييبيق!ئصكئنوأالهلتجغف!تاأئايزؤأأ!صأ

86(.:)النمل"!ئؤيئون

آياتفيذلكوأكد،للنومطبيعئاوقئاالليل-وتعالىسبحانه-اللهجعل

الذاتيالعصبيالجهازأنالحديثالطببينوقد،الكريمالقرآنمنمتعددة

يعملالذيهووالباراسمبتاوي.والباراسمبتاويالسمبتاوي:شقينإلىينقسم

علىويعمل،القلبوخفقانالدمضغطويهدئ،والسكنيةالهدوءويبعثليلأ

والحركةالنشاطعنمسؤولوهو،نهازاالسمبتاويينشطبينما،الطاقةاختزان
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المطصرةيةالنئووالدشةالعريمالقرأزفيالكلمصع!ازا!ا

!س!!!!!!!!س!-!!س!
التهفسبحان،والخفقانالتوترويزيدالدمضغطمعهويرتفع،الطاقةواستهلاك

.الفطرةدينالإسلامجعلالذيالعليمالعلي

تعالى:قال

غلىتضلىتذوآللة)سثئتعزا!ؤآلئقازيخه!يتشكئواآلعلقكئمتجغلالذىآللةإ

61(.:)غافر(!تشكزوتلاآلناسيىاثحثزؤتليهنآلناصر

!س!
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!
وتعالى:سبحانهالثهيقول

11(.)فصلت:ذضان!(ؤهقآلشقآرالىآشتؤىثمإ

خلقبدءفيكانتالسماءأنالكريمالقرآنيصرحالكريمةالآيةهذهفي

العالميقولذلك،يؤكدمضنيةأبحاثوبعداليومالحديثوالعلمدخائا،الكون

الفضاءخلالمنتشزاغازابدأتالكونمادةأنالراجحجينز(:)جيمسالفلكي

السماءفيهانشأتالتيالمجراتأوالكونيةالسحب)أيالسدائموأن،بانتظام

الغاز.هذاتكاثفمنخلقت(والأرض

ومنمنتظقا،توزيغاموزعبغازمملوءاكانالكونإنحامو:الدكتورويقول

العناصر.مختلففيالنوويالتحولعملياتحدثتالغازهذا

كانوقد،الحقائقتلكيعرف-لمجمأناللهرسولمثلأميلنبيكانوما

ذلك.منشيئايعرفونلازمنهفيالناس
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!
وتعالى:سبحانهالثهيقول

ؤانتثتاآئخذتآئغنئوتكمثليأؤلقآةآدل!ذوبينآتخذوأاللأيفتثلإ

.(14:لعنكبوت)اأ!!غقئوتتحائوأتؤآئغنئوتتتتثآئئخوتأؤقف

بصيغة)اتخذت(تعالىقولهفيالكريمةالآيةهذهفيالعلميوالإعجاز

بيوتببناءيقومماأنوهى،الدقةغايةفيمهمةحقيقةإلىإشارةوهي،المؤنث

حقيقةوهذه،أبذابذلكلهشأنلاالعناكبمنالذكروأنفقطالإنثىهيالعناكب

.القرآننزولزمنلهايفطنأنلأحدكانما

وصلالحشراتعلىجذادقيقةبحوثفيهتمتوقدالزمانهذافيولكن

الحقيقة.هذهإلىالحديثالعلم

هندسيشكللهالعنكبوتبيتأنالعلماءلاحظالعناكبحياةدراسةومن

غصونبينمعينةزوايالهيختارمعينمكانفيفقام،الصنعدقيقخاص

مكونالبيتمنهاالمبنيالخيوطمنخيطكلوأن،أخرىأماكنأيأوالأشجار

قناةمنالدقيقةالأربعةالخيوطمنخيطكلويخرجمنه،أدنخيوطأربعةمن

فيتقعمصيدةإلأهوماالضعيفالبيتهذاوأنالعنكبوتجسمفيخاصة

عليها.يتغذىفريسةلتكونوغيرهالذبابمثلالطائرةالحشراتاللزجةحبائلها
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!الخنزي!

تعالى:فقالالكريمكتابهمنكثيرأياتفيالخنزيرلحمسبحانهاللهخرم

ؤآنمتخيقةييماءآدئ!يغزأفيؤقآآلجننركيرؤلمحئمؤآلذئمآنتقتةغقغكئمخئرقت!

ؤأنآلضيغلىذبخؤقاك!غقاإلاآلشئغأليؤقآؤآلئنطيخةؤآلئر!ةؤآتمؤفوذة

تخ!ثتؤئئمقلآدكيكتمينكقزوأالذفئتهسقيخشقأئتؤتمذالكئميا-يازلترتشتغيممئوأ

؟يناجشقتمآقيتكئمؤزكيثيغتيئغقيكتمؤأئمضثينكتم3تكتمأكقفثآثيؤتمؤآخشتؤلب

2(.:لمائدة)ا"رجير!غفورآدلةثي!ق!نفيئتخالمج!غ!رمخقض!فيآضطرقتني

أكليسببهاالتيوالأمراضالخنزيرلحمأضرارإلىالحديثالعلموتوصل

ويزيد.قرتاعشرأربعةمنهبالتحذيرالإسلامتكفلماوهذاالخنزيز،لحم

:الأمراضمنالخنزيرلحميسببهماجملةومن

الخنزير،لحمفيتعيشديدانوتسببه)الترخينية(:أوالشعريةمرض-1

الأخصوعلىالخنزير،لحمآكلعضلاتفيتسشقرالديدانوهذه

منالحيويةالأعضاءفيالديدانتلكتستقروكذلك،التنفسعضلات

والكبد.والرئةوالقلبلعينواكالمخ!الجسم

الأمعاءفيالدودةهذهوتعيش)تيناسوليوم(وتسمى:الشريطيةالدودة-2

فيلتستقريرقاتهاتهرببينماأمتارثمانيةطولهاويبلغ،للإنسانالدقيقة

والمخ.والقلبالكبدمثل:الجسمأعضاءمنعضوأي

بالميكروبالإصابةعنالناتجالدموتسممالهخي:السحائيالالتهاب-3

.الخنزيريالسبحي
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المطصرةالنئويةالدشة4الكريمالقرأزفيالكلمكلعجازا!ا

ع!ع!ع!ع!!!!!عرع!ع!عر-ع!ع!حمرعر

.الخنزيريالسبحيالميكروببسبب:للمخالم!مقةالأغشيةالتهاب-4

الموتمنيفلتونوالذينالموتإلىتؤدي:المصابدمفيسممإفراز-5

.التوازنوفقداندائمبصمميصابونمركزعلاجبعد

الانتقالسهلالخنزيربرازفييوجدميكروبنتيجةالختزيرية:الدوسئتاريا-6

ارتفاعمعوالدمبالمخاطمصحوتاودوسنتارياإسهالأويسبب،الإنسانإلى

.الحرارةدرجةفي

العالمأصابوباءأخطروكان،جذاخطيروباءوهوالخنزيز:إنفلونزا-7

البشر.منمليوتا25حوالىقتلحيثم1891عامالخنزيرإنفلونزاهو

الخنزيرشحومفسادسرعةعنوينتجالواائي:الخنزيريالتسمم-8

الجراثيم.بفعلوتحللها

)الإسكارس(.:الخنزيريالبطنثعبان-9

الغليظ.المصرانوالتهابشديذاإسهالأتسببالقرحية:المعدةدودة-18

الخنزرية.الرئةدودة-11

الخنزيرية.الأميبيةالدرسنتاريا-12

!!!
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!
الخهر؟افهحزملماذا
والاقتصادية:لاجتماعيةاالخمرأضرار1-

كبيرةمجموعةأنم:8291لعامتقريرهافيالعالميةالصحةمنظمةذكرت

من05%حواليوأنالخمور،شربعنناتجةالعالمفيالموجودةالأمراضمن

من86%حواليأنكماالخمور،تعاطيعنناتجةوالسياراتالطرقحوادث

الخمور.تعاطيعنكذلكناتجةالجرائموبقيةالقتلحوادث

،،سيا:في

للإحصاءاتطبقام0891عامخلالروسيافيللخمرمدمنمليون04يوجد

الرسمية.

عامكلشخصمليونتقتلالتيوهيالخمر(من)نوعالفودكاوهناك

مليوتا.17الخمرومرضى

متخففون.م8291عامفيالمولودينالأطفالمن.516%

مليار225)يعنيروبلمليون018إلىالاقتصاديةالخمورخسائرتصل

.وحدهالسابقالسوفيتيالاتحادفيدولار(

والسرقة.والاغتصابالقتلجرائممن85%نحوفيسببالكحولإدمان

المتحهة:الو،يات!في

الخمور.شربعنناجمةبأمراضمصابونالمتحدةالولاياتفي05%إلى4.من
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المطصرةيةالنئووال!شةالكويمأنالقرفيالكلمعيىعجازالا

!!!س!!!!!!!!-!!س!
إنجلقرا:في

فيسنويايموتونشخصألف002أنام879عامالطبيةلانستمجلةفيوجاء

الخمور.عنالناجمةوالمضاعفاتالوفياتنسبةارتفعتكما،الكحولبسببإنجلترا

تناولمدمنيالمرضىعددأنالألمانيةالصحةوزيرة(وسموت)ريناروتقول

شخص.مليون5.1الاتحاديةألمانيافييبلغالكحوليةالمشروبات

عنالعموملأطباءالبريطانيةالملكيةالكليةأصدرتهاالتيالنشرةفيوجاء

عنناجمةخطيرةمشكلاتمنيعانونشخصألف007أنم8691عامالكحول

عاموزملاؤه)بترسول(أجراهادراسةإنأيضتاالنشرةوتقولالخمور،تعاطي

نأوجدسنوات8-3مدىوعلىشخصنا3597نحوعلىالسويدفي7491

الدراسة.هذهفياشتركالذيالعددإجماليمن25%وفاةفيسبتاكانالكحول

فيوفاةحالةألف04نحوفيتسببالكحولأنتفيدالإحصاءاتآخروفي

سنويا.بريطانيا

فيهايتسببالتيالماليةالتكاليفأنالبريطانيةالملكيةالكليةنشرةوتذكر

عنهتنتجالتيالاجتماعيةوالمشكلاتالعلاجوتكاليفالإنتاجتعطلنتيجةالكحول

الواحد.العامفياسترلينيجنيهمليونا006نحوبلغتقد

تكاليفأنوجدام859عامفيومينارد()ماكدونيلأجراهاإحصائيةوفي

..العامفياسترلينيجنيهمليون001بلغتقدالخمورلمدمنيالصحيةالخدمة

اياخرى.الضخمةالأرقاممنذلكغيرإلى

النفسية:الصحةعلىالخمرأضرار2-

إلى:الخمرتؤدي

الخجل.زوال-

!!!
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ال!مرتعريم

!س!!*!!!س!!!!!!!!
.ثرثاراالشاربيصبح-

.الكلامفيتلعثم-

والتركيز.الاتزانعلىالقدرةعدم-

.لإحساسافقد-

.الذاكرةفقدان-

النفسي.القلق-

العاطفية.الاضطرابات-

والأدق.بالخوفالشعور-

الشخصية.فياضطراب-

العصبي:الحهازعلىالضرأضرار3-

المشي.أثناءالترنح-

.الدماغقشرةخلاياضمور-

الطرفية.الأعصاباعتلال-

السبت.بشللالمدمنينعندالمعروفالشلل-

الوسطى.القنطرةنخاعانحلال-

.الكبديالدماغاعتلال-

السحايا.التهاب-

عموتا:المسمعلىالخمرأضرار4-

.الحرارةدرجةانخفاض-

وارتفاعه.الدمضغطانخفاض-

س!س
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المطصرةيةالنئوال!شة9الكويمأقالقرفيالكلمصعجازا!ا

ع!ع!ع!ع!!!عر!عر!ع!!!ء!ع!!

.الدمفيالسكرنسبةانخفاض-

الجسم.فياللبنحامضزيادةبسببالدمحموضةارتفاع-

الرئة.بالتهابالإصابةنسبةارتفاع-

الهضمي:الجهازعلىالخمرأضرار5-

الفم:أ-

.الأسنانعنقتسوس-

.المتكررةالقلاعيةالقرح-

الفم.حرقان-

النكافية.الغدةلاسيمااللعابيةالغددالتهاب-

البلعوم:ب!

المنتن.بالالتهابالبلعومإصابة-

البلع.-صعوبة

.الاختناق-

.البلعومسرطان-

ء:المريبم

للمريء.العلويالصمامعلىالخمرتؤثر-

للمريء.السفليالصمامعلىالخمرتؤثر-

للمريء.الدوديةالحركةعلىالخمرتؤثر-

عر!!
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ال!مرتعريم

ع!ع!-!ع!عر!ع!!!ع!عرعرع!ع!ع!عر

منها:مضاعفا!وله،الارتداديالمريءالتهاب-

الصدر.خلفواللذعبالحرقانالمستمرالشعور-

المتكرر.النزف-

ء.المري-تضييق

ء.المريسرطان-

للمريء.المبطنالمخاطيالغشاءالتهاب-

:المعدةد-

النزفي.المعدةالتهاب-

والمستمر.الشديدالقيءمننوبات-

.القرحمنالنزف-

.للمعدةالمزمنالحادالالتهاب-

.المعدةحامضإفرازاتعلىتؤثر-

.المعدةلجدارالمبطنالغشاءعلىتؤثر-

الدقيقة:الأمعاءهـ-

الأمعاء.حركةتأئر-

.الامتصاصسوء-

.الأنزيماتتكوينتعطيل-

الدهني.بالإسهالالإصابة-

!!!
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المطصرةيةالنئووالدشةالكريم!القرأقفيالكلمبمعبازا!ا

!!س!!!!س!!!!-س!!!
الأمعاء،خلاياحجمتضخم-

.الامتصاصعلىالأمعاءقدرةضعف،إلىيؤديمماالخمائلطولقصر-

:البنكرياس-و

الهضمية.الأنزيماتإفرازتعطيل-

الهاضمة.الأنزيماتلقلةالدهنيالإسهال-

والحاد.المزمنالبنكرياسالتهاب-

.البنكرياسسرطان-

الكبد:ز-

للصفراء.الكبدإفرازمعدلانخفاض-

الكبد.-تشحم

الكحولي.الكبدالتهاب-

الكبد.تليف-

الكبد.فيالحديدترسبزيادة-

الغليظة:الأمعاء-ح

التبرز.فياضطرابات-

شديد.ألم-

الاكم.معوالإمساكالإسهال-

القولون.سرطان-

المستقيم.سرطان-

!!!
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الفمرتعريم

!!!س3!!!!!س-!!!!!
التنفسي:الجهازعلىالخهرأضرار6-

الأنف:-أ

الشم.حاسةإضعاف-

الأنف.التهاب-

الفقاعي.بالورمالأنفإصابة-

البلعوم:-ب

.المتكررةالالتهابات-

البلع.-صعوبة

.البلعومسرطان-

:الحنجرة-ج

الحاد.الحنجرةالتهاب-

أحياتا.الشديدالسعال-

.الصوت-خشونة

الصوتية.الحبالتورم-

.الحنجرةسرطان-

الهوانية:القصبة-د

بدم.مخلوطايكونوأحياتاببلغممصحوبةالسعالمنشديدةنوبات-

التنفس.علىالقدرةعدم-

.الفوسفاتلنقصنتيجةللضعفالتنفسعضلاتتعرض-

!!!
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المط!رةيةالنئووال!شةالكريمالقرآنفيالكلمكلعجازا!ا

!!!!س!!!!!!!ء-!!!
:الرئتانهـ-

الاستنشاقي.الرئةالتهاب-

للرئتين.البكتيريةالالتهابات-

الرئة.خراج-

.النومأثناءالتنفستوقف-

إلى:تؤديرئويةمضاعفات-

.الدمفيالاكسيجيننقص.

التنفسية.القلوية.

التليفي.الهوائيةالحويصلاتالتهاب.

الرئوية.الدمويةالدورةفيالدمضغطارتفاع.

الفجائية.الوفاةحالات.

الدموية:والأوعيةالقلبعلىالخمرأضرار7-

القلب:أ-

القلب.عضلةعلىمباشزاتاكيزاالخمرتؤثر-

للقلب.والكيمائيةالكهربائيةوالخواصالميكانيكيةالوظائففيتغيرات-

.الانقباضعلىالقلبقدرةعلىتؤثر-

المعروف(ا)بفيتاميننقصوهوس!!(3حكاأ3أ.بري)بريبمرضلإصابةا-

إلى:يؤديمماالجسمفيالفيتامينهذايستهلكالكحوللأنوذلكبالثيامين؟

!!!
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الغمرتطرببم

ع!ع!ع!!!ع!!ع!ع!ع!ع!ع!!ع!ع!عرت

للطاقة.كمصدرالجلوكوزاستخدامعلىالخلاياقدرةعدم-

القلب.هبوطإلىيؤديمماالبيروفيكحامضمنكبيرةكميةتراكم-

ي!:موالهعي!،يلأ-ب

والتيالقلبلعضلةالمغذيةالدمويةالأوعيةتصلبفيالكحوليتسبب-

نسبةزيادةمنالكحوليحدثهمابسببوذلك؟التاجيةبالشرايينتعرف

بدورهاتترسبوالتي،الثلاثيوالجليسريدالكوليسترولمثلالدمدهنيات

الذبحةإلىيؤديمماوتضييقهاتصلبهافتسبب،الأوعيةجدرانعلى

الصدرية.

الدموية.الأوعيةتوشعالخمربأنالبعضبهيناديالذيالزعميخالفوهذا

معذلكعكسيفعلأنهإلاالجلد،تحتالدمويةالأوعيةفيفقطصحيحهذا

.تقدمكماالتاجيةالشرايين

الدم:علىالخمرأضرار8-

الاكسيجينحملعلىقدرتهافتفقدهاالحمرالدمكرياتعلىالخمرتؤثر-

الحيوي.الغازذلك

.الدممكوناتأهميعتبرالذيالحديدنقص-

الانحلالي.الدمبفقرالمدمنإصابة-

الفوليك.حامضنقصعلىالخمرتعمل-

وتفقدعددهافيقل،البيضالدمكرياتإنتاجعمليةعلىمباشرتانيرلها-

الجراثيم.أماكنإلىوالتوخهالحركةعلىقدرتها

!!!
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المط!رةيةالنئووالدشةالكريمالقرأنفيالكلمصعجازا!ا

!!!س!س!س!س!!-!!!!
مباشزا.تانيزاوعملهاالدمويةالصفائحإنتاجعمليةعلىالخمرتؤثر-

البدزما.سائلعلىالخمرتؤثركما-

.الدمفياليودمستوىانخفاض-

.الدمفيالسكرميزانفيخلل-

ول(.3حأأحول)4الدمفيالبولحامضنسبةزيادة-

الفدد:علىالخمرأضرار9-

النمو.هرمونعلىالخمرتؤثر-

البرولاكتين.هرمونعلىالخمرتؤثر-

النخامية.الغدةعلىالخمرتؤثر-

الدرقية.الغدةعلىالخمرتؤثر-

البولي:الجهازعلىالخمرأضرار01-

الجسمفيبهتقومانالذيالتوازنعلىقدرتهماالكليتينالخمرتفقد-

الخمرتؤثركما،الدموحمضيةقلويةوتوازنوالأملاحالسوائلإلىبالنسبة

المتكرر.التبولإلىيؤديمماالبوللإدرارالمضادالهرمونإفرازعلى

التناسلي:الجهازعلىالخمرأضرار11-

للرجل:التناسليالجهازإلىبالنسبة

الخصيتين.ضمور-

.والإدمانالتعاطيمنطويلةفترةبعدالجنسيةالرغبةفقدان-

العانة.شعرتساقط-

!!!
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الخمرتحريم

!!!!!!!س!!!!!!!!ت
البروستاتة.غدةضمور-

المنوية.الحيواناتتكوينعمليةعلىتؤثر-

فكالتالي:التناسليللجهازبالنسبةالمرأةعلىتانيرهاوأما-

والبروجسترون(.)الأستروجينالأنوثةهرموناتإفرازفينقص-

العقم.إلىيؤديمماوقنواتهماالمبيضينضمور-

الطس.سنالمرأةبلوغسرعة-

المتكرر.التلقائيالإجهاض-

والئسلةالحملعلىالخمرأضرارا-2

بالتاليةعادةالجنينتشؤه

.الرأسحجمصغر-

الأذنين.فيتشوهات-

العينين.فتحتيفيضيق-

الجبهة.جدز-

المخلب.كشكلفتكونوالقدميناليدينأصابعفيعيوب-

النمو.بطء-

.ا!زننقص-

القلب.صماماتفيعيوب-

العقلي.التخلف-

!!!
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المطصرةيةالنئووال!شةالكريم!آقالقرفيالكلمصعبازاك

!!!!!!س!!!!!س-!!!
إذاالدجاجبيضأن:منهاعمليةبتجاربوالباحثينالعلماءبعضقامولقد

ميتةتجيءالدجاجفراخفإن،الكحولمنالمائةفيباثنينممزوجبماءذهن

يأتيالجديدالمخلوقفإن،القشرةداخلالبيضةتخلقتإذاأما،القشرةداخل

.الحياةيفارقحتىقصيراأمذاإلأيلبثلاجذاوهزيلأجذاالحجمصغير

فكانت،مولدهابعدقططأوصغيرةكلابعلىتجاربعدةاجريتكما

لمأنهاولوحظتكبر،ولمتنئملمأنها،الكحولمنيسيربقدرتغذتماإذاالنتيجة

والحيوية.النشاطعديمةحزينةكانتبل،السليمةأترابهامثلوتمرحتلعبتكن

العضلات:علىالخمرأضرار13-

.للعضلاتالكحوليبالاعتلاليعرفبماالعضلاتتصاب-

الجسم.عضلاتفيومفاجئةشديدةآلام-

وضعفها.العضلاتبعضتوزم-

والحجابوالصدرالحنجرةكعضلاتالأجهزةبعضعضلاتضعف-

وغيرها.لحاجزا

البوتاسيوممثلتحتاجهاالتيالأملاحنقصبسببالعضلاتبعضضمور-

.والمغنيسيوموالفوسفات

:العظامعلىالخمرأضرار14-

لضعفأنواعها!بسائربالكسورالعظامإصابةفيرئيسيسببالكحول-

بها.المعادنكمية

ع!!س
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الفمرتحريم

!!!!-!-سس!!!!!!!!
.الأطرافبانضغاطالإصابة-

وهشاشتها.العظامضعف-

اللاوعائي.العظامبنخرالإصابةإلىالكحوليؤدي-

المناصلعلىالخمرأضرار15-

حامضارتفاعبسببالنقرسبمرضالإصابةفيرئيسيسببالكحول-

.الدمفيالبول

مما،الطرفيةالأعصاباعتلالوهو)شاركو(؟مفصلبمرضالإصابة-

نهائيا.بهاالإحساسفقدانإلىيؤدي

الركبة.مفصلانبساطعندارتكازكنقطةتعملالتيالرضفةإصابة-

الجلد:علىالضرأضرار16-

والأنفوالجبهةالوجنتينجلديصابحيث!الورديالعدبمرضالإصابة-

الوجه.تشؤهمؤلمةبثورإلىبعدفيماتتحولصغيرةحبيباتتظهرثمبالاحمرار،

جذا.السكيرأنفيتضخمحيث؟الفقاعيالأنفبمرضالإصابة-

يصحبحيث؟السابقمنأخطروهو،الملونالبورفيريةبداءالإصابة-

.شديدةبآلاممصحوبةوندوبطفحهناالفقاعات

)ب(.فيتاميننقصبسببالبلاجراءبداالإصابة-

العين:علىالخمرأضرارا-7

المغشوشة.الخموربعضتناولنتيجةالمفاجئالعمى-

بنقصالمريضمعهيصابوالذي،الكحوليالتبغيبالعمشالإصابة-

أحياتا.بالعمىينتهيوقدالاكوان.تمييزوفقدانالإبصارحدةفيتدريجي

!!!
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المطصرةالنئويةوالمشةالكريم!القرآنفيالكلمبمعازا!ا

ع!ع!!!عرعرعرعرع!ع!عرع!ع!عر-عرع!

فقدانإلىيؤديمماالعينلعضلاتالمغذيةالأعصابعلىالكحوليؤثر-

العينين.تحريكعلىالقدرة

الؤية.بازدواجيةالإصابة-

جسمرؤيةيستطيعلاالخمرشاربأنالعينعلىالكحولتأثيرومن-

متابعته.فيصعوبةويجدبسرعةيتحرك

البصر.وغشاوةالزغللة-

:الأذنعلىالخهرأضرارا-8

للأصواتتحملأأكثرالداخليةالأذنيجعلالدمفيالكحولنسبةزيادة

يتحملالخمرشاربفتجد،الأذنلحساسيةالكحولتخديربسببوذلكالصاخبة

بالصمميصابذلكاستمرارومع،الصاخبةوالأصواتالمرتفعالماكيناتصوت

النهاية.في

ذكرها،تقذمالتيالبلاياهذهكلالإنسانليقيالخمرحزمالذيفسبحان

الكريم:كتابهفيالقائل

غتليئقيىنجسىؤآلأزلئمؤآلأنضاثؤآلتقيزآلخنز)نتاةاتئؤأالذفئكأيهاإ

9(.0:)الماندة(!ئفيخونلغفكنمتآتجتنئوةآلشفطتن

:وقال

ؤآتتتميرؤيضذكتمآجمنيرفىؤآتتغضآةآنغذاؤ6تتتكئميويغأنآلشنطنفييذ)ئتاإ

19(.:)المائدة(!فنغونانغتقلآلصقؤ؟ؤغننآلل!فيكيرغن

!!!
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الغمرتعريم

عر!!!ع!ع!ع!ع!ع!ع!ع!ع!عرع!ع!ست

واثمفتآيفاسؤتتمغتحيزاثئميعيتآفلؤآتضنيرآتخنيرغىتنئفوتكإ

2(.91:)البقرة(نفيهتايناتحبز

يصنعهاأنكرهأوفنهاهالخمرعن-يخن!النبيزيهثالجعفيطارقوسال

ء()1!داولكنهءبدواليس)إنه!برو:فقالللدواء.أصنعهاإنما:فقال

أعناتابأرضناإن،اللهرسولياقلت:قال:الحضرميسويدبنطارقوعن

للمريض.بهنستشفيإنا:فقلتفراجعته،)لا(قال:.منهافنشربنعتصرها

ء()2!داولكنهبشفاءليسذلك)إن:لمجم!قال

()3(.عليكمحزمفيماشفامحميجعللمالله)إنتجت:مسعودبناللهعبدوقال

الد!ي!الملييالهفممبطفى

8491.برقممسلمرواه)1(

0.035برقمماجهابنرواه)2(

7149.برقمللطبرانيالكبيرالمعجم)2(

!عر!
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انطفالمكان!مفيراالقمر

وتعالى:سبحانهاللهقال

-صء.!?!-ءصى.
ئتصزة"الهايىةا!ةؤتجغلتآالعليةا!ةفتخؤتآةا!تتنؤالزالعلؤتجغلتاإ

.(12ء:لإسرا)ا

طمسناأي:محوناومعنى،الشمسهيالنهاروآيةالقمرهيالليلوآية

نأالعلماءعرفهناومن،الإنارةبعدإلأيكونلاوالطمسوالمحوضوعصا،وأزلنا

تيسرتأنبعدقريتاإلآيعرفلمالسئزوهذاضوؤه،فحيثممشتعلأكانالقمر

للباحثين.الآلات

الحديثالعلماكتشفهبماالآيةهذهيفسرونقديفاالمسلمينالعلماءوكان

كمايضيءالقمركان:فقالالآيةهذهئ!عباسابنفسرفقد"الزمنهذا

النهار)1(.ايةوالشمس،الليلآيةوالقمر،الشمستضيء

نورها،طمسناأيالليلآيةفمحونا:الآيةلهذهتفسيرهفيالشوكانيوقال

)2(.والضوءا!نارةفيكالشمسالقمركانوقد

45.صجهالطبريتفسير)1(

4.03ص3%القديرفتح)2(
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!
قرحإلىيؤدي-واحدةكيفيةعلى-الطويلالنومأنالجلدطبعلماءأثبت
يبدوهناومن،القدمينأعصابعلىوالضغطالدمويةالأوردةوانسدادالفراش

وذاتاليمينذاتالكهفأهلبتقليبالإلهياللطفإلىالإشارةفيالقرآنإعجاز

الطويل.نومهمأثناءالشمال

وتعالى:سبحانهاللهيقول

تني!طؤكئفصآلسيتاليؤذاتآلقيننذاتوئغيئفتمزفودؤئتمأ!غاخماؤتخ!ئهتمأ

(!زغتابهنمؤنئبثتبزازابثفزنؤئتغفتهنمآطفغتتبريآنؤ!هدحززاغنبما

.(18:)الكهف

http://www.al-maktabeh.com



خضراةا!لشجر

وبينالأخضرالشجربينالعلاقةإلىإشارةمنأكثرالكريمالقرآنفي

اجتهادمنأكثروهناك،الأقدمينالمفسئرينالعلاقةتلكحيرتالنار،أوالطاقة

نأالمعروفةالعلميةالحقائقإلىوأقربهاإعجازها،تؤكدوكلها،الآياتلتفسير

نأومنها،البترولوزيتللفحمالجيولوجيللتكوينالأساسيالمصدرهوالشجر

الصالحالوحيدهوالكلورفيلمادةمنفيهبما-أوراقهبالذات-الأخضرالشجر

الضوئي،التمثيلعمليةأتناء(للطاقةالأصلي)المصدرالشمسطاقةلامتصاص

استخدامهقبللينمووالماءالكربونأكسيدثانيمنالشجرخلايافيتبنىوالتي

بذاته.وقوذا

ذلك:فيالآياتبعضونجد

08(.)يس:(!ئؤقذونيثةأنئرق!ذآتاراآلأخضآلشخيرينتكرتجغلالذىإ

(!نمنمثئوتآتخنثىأشخز!آنشتائنمأنئضةأ!ئوزونليىآزلئاآكئزأتزةإ

.(7-172:قعةلواا)
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المط!رةالنئويةوالدشةالحريم!القرأزفيالكلمكلع!ازا!ا

!!!!!س!!!!س!-!!س!
النقطةتلكأصلهاجمعاءالوقودمصادرأنالكيمياءعلماءاكتشفولقد

.النباتفيالموجودةءالخضرا

موادإلىوتحوله،النباتأجزاءفيالشمسوقودمنتخزنءالخضرافالنقط

الأجزاء.تلكمنالكامنالوقودوإخراجأكلهايسهلنباتية

مشتقاتهوجميعالبترولأصلأنالأرضطبقاتفيالعلماءاكتشفكما

وأ،الترابفيمطمورنباتمنمتحولةموادذلكوغير...(كيروسين)بنزين،

أنواعجميعأننعرفوبهذاالوقود،النباتمنوأخذتنباتاتعلىتغذتحيوانات

منذالحقيقةهذهالقرآنويقررالأخضر،الشجرمنأصلهاالمستخدمةالوقود

.الزمانمنقرتاعشرأربعةمنأكثر

الحعي!.الهفسبطلأ

!!!
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!
وتعالى:سبحانهاللهيقول
(!ئننئااذئطق!ين!ؤآقالتىآلذكزلزؤتجثننآضققؤأئةرإ

45-46(.:)النجمويقول:

آلزؤتجيميثة!غل!ق!ؤىققققغققةكأنئئم!لهمنئئيىينئظقةككأتزإ

37-93(.:لقيامة)ا(!ؤآ!التئآلذكز

الحيوانمنأساشايتحددالمولودجنسأنالحديثالوراثةعلمأثبت

ذلكتثبتالتيالكريمةالآياتسياقمعذلكويتفق،البويضةمنلاالمنوي

لإعجاز.ا

منمعينبحيوانالمولودجنسارتباطفإنأخرىناحيةومن

مليون35.بالواحدةالقذفةفيتقدر)والتيالحيواناتملايينضمن

فيالتحكمعنفضلأالبشريالتنبؤباستحالةيقطع(منويحيوان

تعالى--اللهقدرةوإعجازالعلمعجزيؤكدمما،أنثىتحملهانطفةجنس

منهاكريمةآياتفيوذلكالأرحامتغيضمابمعرفةنفسهخصالذي

تعالى:قوله
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المطصرةيةالنئووالدشةالحريم!آقالقرفيالكلمكلع!ازاك

ع!ع!عرعر!ع!!ع!!!ح!ع!!!!ع!ء

يثتنءؤئحلتزذاذؤقاآلأزخائمتييضنؤقاألقىئحلتخيلقاتغقئمآلئةإ

.(8:لرعدا)(لهـ!اييقذوةجمنذ

تعالى:وقوله

5(.:لحج)ا(ت!ثتآةقاآلأزخايرفىؤئمزأ

تعالى:وقوله

تقسىنذبىىؤناآا(زضابرفىناؤبغفزآنقنثونتنرتآلشاغةجمفنمجمنذةوآدئة)نإ

(خبر!غلعزآدلةانأزض!تئوثلإفيتفسعتذيىىؤقاغداتيسثماذا

34(.)لقمان:

تعالى:وقوله

تضغؤلآالتىيقتخيلؤتاأزؤءحتجغلكزئزئطقؤينثئمتراءينضقغكرؤآدلةأ

آلل!غلىذالك)نيهتئغفىالأغئرمةين!نغحنئغملأؤلآينئغمزؤقاييفي!الا

11(.)فاطر:(تي!ر!

!!!
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المولو!وجنسالمنص

!!!!-س!سيم!!!س!!!!
تعالى:وقوله

تضغؤلآالتىيقتخيلؤتاأقتايقاثترتءيقينتخزبخؤقاآلشاغةججمفئمئزذإتي!أ

47(.)فصلت:(ييقييهالا

!!!
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المطصرةيةالنئووالدشةالكريمالقرأقفيالكلمكلع!ازا!ا

!عرع!عرع!ع!ع!!عرع!!ع!ءع!!عر!
والإلكتروني؟المجهريكالفحصالحديثةبالوسائلإلاتعرفلمأموروهي

.جذاوصغيرةدقيقةحيواناتبعضهالأن

2-3(.)الأعدى:!!ققذىقدزؤآللأى!ق!وىضققآللأىإ

ويقول:

05(.:)طه"!قذىثمخققةوءشئكلاغطئآللأئزلناقاكأ

والأسماكوالطيورالحيواناتسلوكدراسةبعديثبتالحديثوالعلم

غيرهامعوالتفاعلالتعايشألهمها-تعالى-اللهأنكيف،وغيرهاوالحشرات

حياتها.وتبقىلتتكاثرالبيئةمعوالتكثفالكائناتمن

!!!
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!ان
وتعالى:سبحانهاللهيقول

آتيهتنبفيخمرظتامااثثالكماقمالاطتر!طزتجتاخت!ؤ،آيازضيفىذا!بؤينؤقاإ

38(.)الأنعام:"!ئخمثروتزئهتمالنئرجثتئين

مجتمعاتأنمنالقرآنإليهأشارماالحيوانعلمدراساتأثبتتواليوم

علمإنحتىالبشر،كمجتمعاتتماقاحياةونظمأسستسودهاالحيوانات

العلمزالومارتب،إلىوالقبائلقبائلإلىالحيوانيةالمملكةيقسمالحيوانات

العليم.اللهفسبحانوالجووالبحرالبرفيوذلكالأممهذهمنالمزيديكتشف

وتعالى:سبحانهويقول

يىتجليزغلىتضثىمنؤي!متظييهغلى!تمثىمنقيث!ممآينذا؟لؤضققص!ؤآدلةأ

"ير!قبثتئص!ئنغلىآللةإن"تمثتآتاآللةمخفقازتغغكيضثىمنؤي!م

.(45:لنور)ا

علىتمشيالتيالحيواناتمنمعروقاكانمابجانبالكريمالقرآننئهفقد

الإنسانيكتشفقدأخرىأنواعفهناك،أربععلىأورجلينعلىأوبطنها

والنحلوالنملكالذبابأرجلستعلىتمشيالتيكالحشراتبعدفيماتركيبها

تعالى--لقولهتصديقاكثيروغيرها،كالعنكبوتأرجلثمانيعلىأو،والبعوض

."تشتآةقاآدلةتخفقأ:السابقةلآيةافي
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!
وتعالى:سبحانهاللهيقول

.(31:لبروجا)!!ؤئييذئئئبئؤوانةإ

شأنه:جلويقول

ؤكذالذتؤ!اجتغذآلأزضنلحيآلضئيينآتضيتئخيربخآتضئحقينآلقمخنرفيأ

.كثيرةذلكفيوالآيات91(.:)الروم(!تخزخوئ

!سحي!رميت

نبا،ميت!ض

دورة-نباتاأمكانحيواتا-حيكائنلكلأنتؤكدالحديثةوالدراسات

موجودوذلك،الكائناتمنذلكوغيرءوالهواوالماءالتربةمعفيهايتفاعلحياة

.والإعادةالإبداءوإلىالمئتمنالحيخروجإلىالبليغةالقرآنإشاراتفي
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المطصرةيةالنئووال!شةالكريمالقرأرفيالكلمكلعجازا!ا

ع!!عر!ح!ع!ع!عرع!!!عرءعر!ع!!

بدورةتوتبطأيضتاالإنسانفيالحياةدورةأنالحديثةالعلومأثبتتكما

نتاجهاوعلى،الإنسانيتكونعناصرهامنالتيالأرضمنبهالمحيطةالعناصر

وتجديدوالإخراجوالغذاءالتنفسعملياتفيوعطاءأخذامعهاويتفاعليتغذى

مماته.بعديتحللإليهاثم،حياتهطوالالخلايا

!س!
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!
وتعالى:تباركاللهيقول

شيطنررجهر!كقينؤخدطتلقا!للنطيريفؤزيتقالرو،آلشتآفىتجغقتاؤتقذا

.(1-168:لحجر)اائبن!صثاثتأثتغةرآلئحتغآ!ئص!رنتنيا،

شأنه:جلويقول

ي!اتقغذكناؤأئا!ؤشهباشإكدءاخزشائلئتتؤضذتقاآلشضآةتتشمتاؤأناأ

8-9(.:)الجن(!زضدا!ثا!باتةءتخذآلآنيتمتيعتتنيلشتيتقيذ

لمماوذلكالشئهب،كئهعنالكريمالقرآنيكشفمعجزةعلميةدقةففي

خلالبسرعةالماديةالأجسامحركةعنتنتجأنهامنحديئاإلأالإنسانيدركه

تعالى:اللهقولإليهيشيرماوهو،بالأرضالمحيطالفضاء

1(.0:)الصافات"!ثا!ي!ثهابتاتتغةرخط!آخمطقةققالاإ
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المط!رةالنثويةوال!شةالكريمالقرأقفيالكلمكلع!ازا!ا

ع!ع!!ع!ح!!ع!!ع!!عر!عرءعرع!!

الفضاءامتلاءوهيالمذهلةالفلكيةالحقيقةإلىالكريمالقرآنأشاركما

تعالى:قولهفيبالشهب

8(.:)الجن(ؤشهباشبيداخزشائلئثقؤقذتقاإ

الشهبمنالملايينآلافيوميايدخلهالأرضجوأنيقدرإنهحئى

(ملليجرام1وزنها)لشهبالثانيةفيمتراكليو72إلىتصلقدبسرعةالدقيقة

،ءبالهوابالاحتكاكبخارإلىتتحولماوسرعان،بالتليسكوبإلأرؤيتهايمكنولا

.المجردةبالعينئرىماأيضتاومنها

!س!
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جيالوعلم!الجيو،ان

تعالى:قولهفي

آئجتاليؤينأتؤ!اجئختيقاثضزتيبناخزتجتاتآكلآلشضآءينأنزكآللةأنتزأتضإ

27(.)فاطر:"شود!ؤكيالعحثؤخثرمختي!أئؤ!اييضىضذ؟

شأنه:جلويقول

قا!غقزالضشيغلىآشتؤىثئم7أليكا!يمئةفيؤآلأزضنآلشتؤتضققالذىفؤ)

تاأ:شتغكزؤئؤيها!غزفيؤتاآلشتآرينتترلؤتايثهاؤتا-تخزبخآطازضيفىتلبئ

.(4)الحديد:،تعص!تغقفونيضاؤآدلةكثئتمج

الجيولوجيا،علومنشأةقبلالبشر،منعدةلقرونمعجزةعلميةإشارة

مسخرة!وطاقاتوثرواتمعادنمنالأرضداخلفيماإلىإشارتهفمنها

حديثفيالمعادنألوانلاختلافيتعرضكما،الأرضفياللهخليفةللإنسان

الإيمانليزدادالحديثةالعلميةبالوسائلالمزيداكتشافإلىالعلماءهمميحرك

واليقين.
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الز"جيقظاهرة...الحي!،امائناتالقرآن

ظاهرة-وتعالىتبارك-الحقيبينتعالىاللهكتابمنكثيرةآياتفي

تعالى:كقولهوأشكالهاألوانهااختلافعلىالحيةالكائناتفيالزوجين

.(01:)لقمان"كير!رزؤجئحئنينيخ!اناتتتتا2تآآلشضآءينؤأنزئتاأ

وقوله:

7(.ء:لشعرا)ا"!كير!صزؤجخويني!نتتتااآيازضيىكزالىيزؤأاؤتتم!

وقوله:

!تنينؤأئتتتؤزشاآقتزتآتتآةغلعقاأنزتتاق!ذآ8قايذآا(زضىؤتزىإ

5(.تهيبم()الحج:تل!ج

شأنه:جلوقوله

تابرآلشتأرينؤأنزكشئلآيخهاتكنمؤشقكتقداآلأزضنتكئمتجغلالذىأ

.(53:)طهأ!شتىنحاتينج!ازؤييةتأخزتجتا
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المطصرةيةالنئووالدشةالكريمالقرأقفيالكلمكلعجازا!ا

!!!!!س!!!!!!-!!س!
وقوله:

زؤكننيهاتجغلآلئتزتؤينخؤؤأ!رمزؤينيياؤتجغلآلأزضنتذالذىؤفؤأ

3(.:لرعد)ا(!لقؤ7!تقكرونلأ!ممذالكفىانآل!ازآلقل!غمثىآثتثن

وقوله:

ؤيماأنفضهزؤيقآلأزضنئئيثيئائحلهاآيازؤبخضققالذىشثخنأ

36(.!()يس:!غقئون،

الحيةالكائناتكلأنالإلكترونيالمجهرعنهكشفماالآياتمنوغيرها

بوحيإلاذلكليعرفجمي!كمحمدلبشركانوما،أنثىأوذكرأزواجدقتمهما

ليه.!-لىتعا-للها

!!!
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!
وقد،الجماعبعدالجنابةغسلضرورةالإسلاميةالصحيةالتربيةآياتمن

عنالناجمةورائحتهالعرقإفرازاتلإزالةأهميتهالجلدأمراضدراساتكشفت

.النشاطلتجديدوكذلكالبكتريا،تكاثرعلىوالمشجعة،الجنسيالنشاط

تعالى:اللهقول

خئتاؤ،تفوئونقاتغقموأخقشبهزىؤانئزآلصقؤةتقرئوألآءاقئوأآلذينيايها)

يخنينكماضاتجآةاؤشقرغلقاؤعضصىكنغقإنتغتيمفوأحختىشييلىغاييرىإلا

يؤخوهكتمقآت!خوأطئ!اضييذاقتيمئوأقآصيحذوأققتمآلي!آغتضشغاؤآتغآثط

43(.)النساء:،)!(غفوزاغفؤاكأنآدلةإنؤاتديكتم
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تجإ،"للفيالقياكاحكم!

اةيمقالجانبعليالنوع،حكم!

كلفىالتيامنيحب!ي:النبيكان:قالت-عنهااللهرضى-عائشةعن

وا!نتعال)1!الترجلفيحتىشيء

ثم،للصلاةوضوءكفتوضأمضجعكأتيت)إذا!مرو:اللهرسولوقال

()2(000الأيمنشقكعلىاضطجع

نامفراشهإلىأوىإذاجمي!اللهرسولكانقال:ز!عازببنءالبراوعن

000)3(الأيمنشفهعلى

تبدأبحيث،دقيقنظامحسبتدورالإنسانجسمفيحركةكلأنعلمياثبت

ذلك:ومنوتنتهيتتلاشىثم،اليسرىالجهةإلىاليمنىالجهةمنالحركات

القلب،منالدمويةالدورةجهازداخلفيهانقطةأولتبدأالتي:الدمحركة

منالنقيالدمسيرفيبدأالدمويةالكتلةلتضغ،القلبيةالعضلاتتتقلصعندما

اليمنىالجهةمنمقوسبشكليتجهالذيالأبهرالشريانإلىالبطينتجاويف

منمبتدئا،الاتجاهبهذاسائراالدمجريانيجعلبحيث،اليسرىالجهةإلى

الأدقإلىالدقيقمنالدمويةالأوعيةتتشعبأنبعداليسارفيومنتهيااليمين

بمساعدةإلأالعينتبصرهالامنظورةغيروتصبحالدمحركةتتلاشىحتى

المجهرية.العدسات

.5456برقمحبانابنأخرجه)1(

244.رقمالبخاريرواه)2(

5695.رقمالبخاريرواه)3(
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المطصوةالنئويةوالدشةالكريمالقرأقفيالكلمكلع!ازا!ا

!!!!!س!!!!!!-!!!!
الحركةاتجاهيكونبحيث"عشريالاثنيالمعدةبابمنتبدأالأمعاء:حركة

أنحاءوإلىاليسارباتجاهالحركةتنعطفثماليمنىالجهةمنالغذائيةللمواد

الدقيقة.الأمعاءفيالشعريةالامتصاصمنطقة

والأسلاكالعصبيةالمراكزفيالصنععجيبةوهي:العصبيةالتنبيهاتحركة

الطرفعندوتنتهياليمنىالجهةمندورتهاتبدأ،بهاالمتصلةوالحركيةالحسئية

الأيسر.

المعدةعلىالكبدضغطيمنعالأيمنالجانبعلىالنومأنعلمتاثبتكما

المعدةضغطيمنعإذ؟القلبعمليسهلكمامحتوياتها،تفريغعلىويساعد

عليه.الحاجزوالحجاب

المعدةلوضعنتيجةالقلبعلىالعبءيزيدفإنهالأيسرالجانبعلىالنومأما

علىالنومأما،اليمنىالرئةعلىوكذلك،الاضطجاعهذافيالقلبعلىوالكبد

حتىالجانبينأحدإلىعنقهيلويأنبدلاالنائمإنإذ؟ضررهفلهالصدر

يتنفس.

بدورهوهذاالحاجز،الحجابترفعالأحشاءيجعلفإنهالظهرعلىالنومأما

نومهمنقامولربما،بالضيقالنائمفيحس،الصدريالقفصعلىيضغط

متضايقا.

!وفعله.الرسولحديثفيالتيالعلميةالحكمةتظهروبذلك

سسس
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الجلهي!اةمرأضمغ"قاي!الوضوء

الوضوء:بيانفيالكريمكتابهفي-وتعالىسبحاف-اللهيقول

آتتزايتيإلى!كتمؤأثيؤخوقكتمقآغيسفوأآلضقؤ؟إلىئضئزلمذااملؤأةآئذيف!أ!ه!أ

6(.:)المائدة"آقكعترتبالىؤأزخق!ئمو!يمكتمليزةؤات!خوأ

000()1(الوضوءاثارمنمحخلينغزاالقيامةيوميدعونأمتي)إن!ي!:وقال

تخرجحتىجسدهمنخطاياهخرجتالوضوءفأحسنتوضأ)منجميو:وقال

)2((أظفارهتحتمن

فقدالدنيا؟فيفضلألهيثبتالحديثوالعلم،الآخرةفيالوضوءفضلهذا

عملتالتيالميكروبيةللمزرعةالميكروسكوبيالفحصبعدالحديثالعلمأثبت

ظهرقدباستمراريتوضئونالذينأنالمنتظمينولغيرالوضوءفيللمنتظمين

منانوفأعطتحينفيالميكروباتمنخالياطاهزانظيقاغالبيتهمعندالأنف

الميكروباتمنكبيرةوبكمياتمتعددةأنواعذاتميكروبيةمزارعيتوضؤونلا

الانتشار..سريعةالسبحيةوالكروية...العدوىشديدةالعنقوديةالكروية

.الأمراضمنالعديدتسببالتيالعضويةوالميكروبات

136.برقمالبخاريرواه)1(

245.برقممسلمرواه)2(
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المطصرةيةالنئووالدشةالكريمالقرأنفيالكلمصع!ازا!ا

ع!عرع!عرع!حمرعرعرع!عرعرحر-ع!عرعر!

فيالضارةالميكروباتنموجراءمنيحدثالذاتيالتسممأنثبتوقد

والأمراضالالتهاباتوتحدثوالأمعاء،المعدةداخلإلىومنهماالأنفتجويفي

الدموية.الدورةتدخلعندماسيماولاالمتعددة

بالنسبةأماوضوء،كلفيمراتثلاثمتكررةبصورةالاستنشاقشئرعلذلك

وتقيالفثةتقئحومنالالتهاباتمنوالبلعومالفمتحفظأنهاثبتفقدللمضمضة

نأعلمياثبتفقدفيها،تبقىقدالتيالطعاميةالفضلاتبإزالةالتنخرالأسنان

قبلفقدوهالماالفمبنظافةاهتموالوأسنانهميفقدونالذيقمنبالمائةتسعين

المعدةفتمصهاوالطعاماللعابمعتجريوالعفونةالمثديديةالمادةوأن،الأوان

المضمضةوأن،كثيرةأمراضتاوتسببالأعضاءجميعإلىومنه،الدمإلىوتسري

منيذكرهلمالتمرينوهذا..مستديزاوتجعلهالوجهفيالعضلاتبعضتنمي

الجسم.فيالكبيرةالعضلاتإلىلانصرافهمالقليلإلاالرياضةأساتذة

يحتويوماالغبارإزالةفائدةوالقدمينالمرفقينإلىواليدينالوجهولغسل

الغددتفرزهاالتيالدهنيةالموادمنالبشرةتنظيفعنفضلأالجراثيممنعليه

جلدتهاجملاالميكروباتأنعلمياثبتوقد،العرقإزالةإلىبالإضافة،الجلدية

غسلدونطويلةفترةمكثإذاالإنسانفإن..نظافتهأهملإذاإلاالإنسان

الجلدسطحعلىتتراكموعرقدهونمنالمختلفةالجلدإفرازاتفإنلأعضائه

تدخل-نظيفةغيرتكونماغالتاالتي-بالأظافرالحكةوهذهشديدةحكةمحدتة

الجلد.إلىالميكروبات

وتنمو.تتكاثركيللبكتريادعوةهيالمتراكمةالإفرازاتفإنكذلك

الذينوالعلماءالحديثةالبكتريولوجياعلمسبققدبأركانهالوضوءفإنبهذا

الذيالجلدتهاجمالتيوالفطرياتالبكتريااكتشافعلىبالمجهراستعانوا

!!!
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ال!لريةمراضاكمنوقايةالوضوء

!!!!3!س!!!!!!!!!!
الفحوصاستمرارومع.والغسلالوضوءفيتتمثلالتيبنظافتهصاحبهيعتنيلا

.أخرىعلميةحقائقالتجاربأعطتوالدراسات

تنتقلقدالتيالميكروباتمنالعديديحملاليدينجلدأنالبحثأثبتفقد

فيالبدءعندجيذااليدينغسليجبولذلك...غسلهماعدمعندالأنفأوالفمإلى

منأحدكماستيقظ)إذالمجيو:الرسولقول-بوضوح-لنايفسروهذاالوضوء..

5()1(.يدباتتأينيدري!فإنهث!ئايغسلهاحتىا!ناءفييدهيغمسف!نومه

والساعديناليدينمنالعلويةللاطرافالدمويةالدورةأنأيضتاثبتكما

الأخرى"الأعضاءفيمنهاأضعفوالساقينالقدمينمنالسفليةوالأطراف

لهذهالدمويةالدورةيقويدلكهامعغسلهافإن،القلبهوالذيالمركزعنلبعدها

يتجلىكلهذلكومن،وفعاليتهالشخصنشاطفييزيدمماالجسممنالأعضاء

.الإسلامفيالوضوءتشريعفيالعلميالإعجاز

بلندنالملكيةالطبيةالجمعيةعضو،إبراهيمشوقيأحمدالدكتورويقول

الشمسأشعةسقوطأنإلىالعلماءتوصل:والقلبالباطنةالأمراضواستشاري

الموجبة"الأيوناتويقفلسالبةأيوناتانطلأطإلىيؤديالوضوءأثناءالماءعلى

ضغطارتفاعمنالجسمويتخفصوالعضلاتالأعصاباسترخاءإلىيؤديمما

الأميريكيينالعلماءأحدذلكويؤكد...والأرقالقلقوحالاتالعضليةوالآلامالدم

يقصد-واليدينالوجهعلىالماءرذاذإنبل،سحريةقوةللماءإن:قولهفي

التوتر.وإزالةللاسترخاءوسيلةأفضلهو-الوضوء

278.برقممسلمرواه)1(

اله3فسبط
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نابؤي،"للالجوا،جلحو!أللتحريم

وعنالسبعمننابذيكلأكلجم!عناللهرسولنهىقال:عباسابنعن

الطير)1(.منمخلبذيكل

تصيدماتجرحالتيوهي،وغيرهاوالحدأةوالصقركالشمر:المخلبنو

.الجوارحوتسميبمخلبها

ذلك.وغيروالذئبوالثعلبوالنمروالأسدكالكلبالئاب:ئو

الئيالحيواناتصفاتبعضتكتسبالشعوبأنالحديثةالتغذيةعلمأثبت

إلىوتنتقلالدماءفيتسريداخليةومفرزاتسمئاتعلىلحومهالاحتواءتأطها

يهمعندماالمفترسالحيوانأنتبينفقد...أخلاقهمفيفتؤثرالبشرمعدة

واقتناصالقتالعلىتساعدهوموادهرموناتجسمهفيتفرزفريستهباقتناص

الفريسة.

الإفرازاتهذهإن:بريطانيافيالتغذيةعلمأستاذ(ليبج)سالدكتورويقول

لكيملحمقطعةلهتقدمعندماقفصفيحبيسوهوحتىالحيوانجسمفيتخرج

مرةالحيواناتحديقةتزورأنإلأعليكما:بقولههذهنظريتهويعفل...ياكلها

ومضغهااللحمتقطيعهأثناءالهائجةالعصبيةحركاتهفيالنمرإلىنظرةوتلقي

وراقبالفيلإلىببصركارجعثم،وجههعلىالمرسومةالغضبصورةفترى

الأسدإلىوانظر،والزائرينالأطفالمعيلعبوهويأكلعندماالوديعةحالته

ووداعته.بالجملوشراستهبطشهوقارن

3038.برقمالسننفيداودأبورواه)1(
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المطصوةيةالنئووالمشةالكريمالقرأقفيالكلمكلعجا!اك

!ع!عر!!ع!!ع!ح!حمرعر!-ع!ع!ع!!

حرمالتياللحوممنغيرهاأوالجوارحلحومآكلةالشعوبعلىلوحظوقد

سببدونولو،العنفإلىوالميلالشراسةمنبنوعتصابأنها،أكلهاالإسلام

الدماء.سفكفيالرغبةإلا

المختلفةالقبائلعلىالظاهرةهذهمنوالبحوثالدراساتهذهتأكدتوقد

فيألبالضراوةيصاببعضهاأنحدإلىاللحومتلكمثلأكلتستمرئالتي

هذهفيأخرىظاهرةإلىأيصتاوالبحوثالدراساتتلكانتهتكصاالبشر،لحوم

الجنسعلىالغيرةوانعدامالجنسيةالفوضىتلكمنبنوعإصابتهاوهيالقبائل

وهي+..والشئرفاليرضومسألةالأسرةنظاماحترامعدمعنفضلأالآخر،

الذكرعلىيهجمالذكرإنحيث؟المفترسةالحيواناتتلكحياةإلىأقربحالة

وحيويةشبائاأكثرذكرياثيأنإلىبإناثهيحظىلكيويقتلهالقطيعمنالآخر

...وهكذا،السابقالمغتصبالذكرفيقتل،وقوة

التيالنابذاتبأنهاعلمياتعرفاللحومآكلاتأنبالذكرجديرهوومما

العلويالفكفيكبيرةأنيابأربعةلهالأن"المتقدمالشريفالحديثإليهاأشار

ذإأيضئا،الطيوريشملبل،وحدهاالحيواناتعلىيقتصرلاوهذا...والسفلي

لحومآكلاتوإلى...والحمامكالدجاجوالنباتالغشباكلاتإلىتنقسم

مخلبلهاللحومآكلالطائرإن:يقالبينهماالعلميوللتمييزوالنسور،كالصقور

نأالمعلومومن،الداجنةالمستأنسةالطيورفيالمخلبهذايوجدولاحاذ،

..اللحومآكلةالطيورأوالحيواناتلحمأكلمنتنفربطبيعتهاالإنسانيةالفطرة

أربعةمنذإليهونبهالعلميالتقسيمهذاحذدقدالإسلامأنالمذهلةالحقائقومن

...الزمانمنقرئاعشر

الهفممبطلأ
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!الزضاء

تعالى:التهيقول

+ء4"."هـ
آلأفيؤتتاثؤخقئكثمؤغمئكنمؤاخؤتضتمؤتتاتكتمائقئكنمغليحتمخترقتأ

آلزضغة(يفئمؤأخؤأزضغنكتمآليئؤأئقئئمآ!اخمئؤتتاث

23(.:)النساء!شي!:الرسولويقول

000()1(.النسبمنيحرمماالرضاعمنيحرم)...

الذيالمرضعةمالالملبنفيأجساموجودأجريتالتيالعلميةالأبحاثأثبتت

منتتراوحجرعاتبعدالرضيعجسمفيمناعيةأجسامتكوينتعاطيهعلىيترتب

المناعةالأجساملتكوينالمطلوبةالجرعاتهيوهذه،جرعاتخمسإلىثلاث

.الإنسانجسمفي

نمويكتمللموالتيحديئاالمولودةالتجاربحيواناتفيحئىهذالوحظوقد

الوراثيةالصفاتبعضتكتسباللبنترضعحينأنهاعندها،المناعيالجهاز

لأختهاأولأخيهامشابهةتكونوبالتالي،ترضعهالذياللبنمنبالمناعةالخاصة

الوراثية.الصفاتهذهفيالرضاعمن

أعراضإلىيؤديأنيمكنالمناعيةالجسيماتهذهتكو!أنؤجدولقد

.اف!اجحالةفيالإخوةعندقرضثة

.1445رقمومسلم2025رقمالبخاريرواه)1(
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المطمرةيةالنئووالسنهالكريمالقرأنفيالكلمبمعجازاك

عرع!ءع!ع!عر!ع!عرعرع!!!!حمرع!ع!

ونقلالوراثةوالسببالئسل،فيوتنتقلتثبتالرضاعةمنالقرابةإن

حليبمن(وراثية)عواملجيناتانتقالسببهاالرضاعةقرابةأنأي،الجينات

الرضيع.عندالجيناتسلسلةمعواندماجها،الرضيعلخلاياواختراقهاالا"م

الخلايا،مننوعمنأكثرعلىيحتويالأمحليبأنالنظريةهذهعلىيساعد

الخلايا.نواةهوالبشريةللجيناتالطبيعيالمصدرأنومعلوم

غيرلأنه"الغريبةالجيناتيتقبلالرضيععندالوراثيالجهازأنيحتملكما

وسنواتشهوربعدإلأنضجهايتملا،الجسمفيأجهزةعدةحالحاله،ناضج

للتحريم!ي!ماللهرسولحددهاالتيالسئنمعتماقايتوافقوهذا،الولادةمن

ولا()1(العظموأنشزاللحمأنبتماإلاالرضاعمنيحرم)لا:فقالبالرضاعة

الطفل.عمرمنالأولينالعامينأوالحولينفيإلاذلكيكون

4114.برقمأحمدرواه)1(
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!
قلبعلىيؤثرالنفسيالانفعالصورمنكصورةالغضبأنعلمياثبت
منيزيدالغضبوانفعال،القلبعلىالجريأوالغذوتاليريغضبالذيالشخص

يدفعهاالتيالدماءكميةبذلكفيضاعفالواحدةالدقيقةفيانقباضاتهمراتعدد

وأالانقباضاتهذهمنواحدةكلمعالدمويةالأوعيةإلىمنهتخرجالتيأوالقلب

العملمعدلاتعنعملهزيادةعلىيقسرهلأنه!القلبيجهدبالتاليوهذا،النبضات

معينة.ظروفأوعاديةبصفةيؤديهأنيفترضالذي

نأيمكنالمرءلأنطويلأ؟يستمرلاللقلبإجهادهفيالجريأوالغذوأنإلا

نأالإنسانيستطيعفلاالغضبفيأماذلك،أرادهوإنالجريعنيتوقف

.مشاعرهفيالتحكمأو،غضبهعلىيسيطر

الدمضغطبارتفاعئضابالغضبعلىاعتادالذيالإنسانأنلوحظوقد

الدماءمنكميةيدفعأنإلىيضطرقلبهإنحيث؟الطبيعيمعدلهعلىويزيد

وتفقدجدرانهاتتصلبالدقيقةشرايينهأنكما،المطلوبالمعتادعنالزائدة

سريانأوبمرورتسمحأوتمررأنتستطيعلكيالاتساععلىوقدرتهامرونتها

يرتفعولهذا،المنفعلالقلبهذايضخهاالتيالزائدةالدماءمنالكميةتلك

عنتنجمالتيوالاجتماعيةالنفسيةالاتاربخلافهذا،الغضبعندالضغط

.الناسبينالترابطمنتقؤضوالتي،الناسبينالعلاقاتفيالغضب

الغضبأنالماضيفييعتقدونكانواالعلماءأنبالذكرجديرهوومما

منكثيرعنالمسؤولهوفقطالمكبوتالغضبوأنأضرارلهليسالصريح

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المطصرةيةالنئووال!شةالحريمالقرأزفيالكلمبمعجازالى

ع!!!ع!ع!!ع!!!!ع!عرع!-ع!ع!!

النوعينهذينلفنيرجديذاتفسيزاقدمتحديثةأمريكيةدراسةولكن،الأمراض

الأضرارإلىيؤديانللغضبالصريحالتعبيرأوالكبتأنمؤداه،الغضبمن

حدتها.اختلفتوإننفسهاالصحية

الدمضغطبارتفاعالإصابةإلىالتكرارعندالأمريصلقدالكبتحالةففي

فإنه،وتكرارهالصريحالغضبحالةفيأما،بالسرطانالإصابةإلىوأحياتا

قاتلة"قلبيةبأزماتالإصابةواحتمالالقلببشرايينإضرارإلىيؤديأنيمكن

فيالتحكمالصعبمنويصبحاشتعالأيزيدهقدالغضبموجاتانفجارلأن

ضئيلأ.كانمهماالانفعال

يسرييجعلهمماالنفسيةحالتهعنتنفصللاللفردالجسمانيةفالحالة

هذهإحدىإفرازمعدلووصول،عصارتهاإفرازفيالحيويةالأعضاءإلىبسرعة

الأجسامحركةوإعاقةالجسمفيالمناعةجهازأمامالطريقسذحدإلىالغدد

كله،ذلكمنالأخطر.أهدافهاإلىالوصولعنالجهازهذامنالمنطلقةالمضادة

منوالمنطلقة،نفسهعنللدفاعالجسميستخدمهاالتيالفعالةالأسلحةبعضأن

حدوثعندبالتقلصالغدةهذهلإصابةنتيجةالشديدللضعفتتعرضحيويةغدة

سرطانيةإلىالسليمةالخلاياتحولاحتمالاتيفسروذلك،خطيرةنفسيةأزمات

أوصاناالذي!ي!الله.رسولوصدق،المناعةلجهازالطبيعيالنشاطغيبةفي

.مرازاذلكوكررالغضببعدم

بلندنالملكيةالطبيةالجمعيةعضوإبراهيمشوقيأحمدد.ويقول

الميولإن:السلبيةوإثارةالغضبحولوالقلبالباطنيةالأمراضواستشاري

هذهباختلافوتصرفاتهمالأشخاصسلوكويختلف،أقسامإلىتنقسمالإنسانية

عليها:السيطرةومدىالميول
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النهضب

*!ع!ع!ع!ع!!ع!ع!!ع!!ع!ح!عرع!ع!

والغضب.الثورةإلىوتؤديالشهوائية:الميول*

للآخرين.والبغضاءالكراهيةوتسبب:الشيطانيةالميول*

الرياسة.وحبوالغطرسةالكبرإلىوتؤديالشملطية:الهيول*

ضغطويرتفعالجسميتحفزللغضببتعرضهفإنهالإنسانميولكانتومهما

الصدرية.والذبحةالسكرمثلوالبدنيةالنفسيةبالأمراضفيصابالدم

،الإنسانعمرمنيقللوتكرارهالغضبأنالعلميةالأبحاثأكدتوقد

معنىوليس()1(تغضب)لا:حديثهفيالمسلمينلمجمحالزسولينصحلهذا

الإنسانيغضبأنوينبغيفيه،التماديعدمبلتماقا،الغضبعدمهذا

غضبوإذا)...:يغضبلمنيقول!سي!اللهورسول،اللهحرماتانتهكتإذا

عليهيوافقأنيمكن!الغاضبلهذاسلوكأي!ن.0()2(؟فليسكتأحدكم

يقضين)لا-!:الرسوليقولولهذا،الغضبعنهذهبإذانفسههو

قوةالغضبيصورالكريموالقرآن()3(غضبانوهواثنينبينحكم

غاضتا،يكنلملوياليهاكانماأفعالإلىوتدفعهالإنسانتقهرشيطانية

إليه،يجزهأخيهبرأسوأخذالاعيواحألقى-والسلامالصلاةعليه-موسىفسيدنا

الضفوكأن154(.:)الأعراف!الألؤاخاضذآتغضثئوشغنشكمتؤتما)

...الألواحليلقيموسىفكرقرعوسواس

5765.برقمالبخاريرواه)1(

،2136.برقمأحمدرواه)2(

9673.برقمالبخاريرواه)3(
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المطصرةيةالنئووال!شةالكريمآقالقرفيالكلمصع!ازا!ا

ع!ع!ع!عرع!ع!ع!ع!عرع!ع!ع!!ع!-عرعر

ويمتدح،باللهقويإيمانمعالنفسضبطإلىيحتاجالغضبوتجنب

الذيالشديدإنما،بالصرعةالشديد)ليس:حديثهفيالسلوك!شمهذاالرسول

()1(.الغضبعندنفسهيملك

تناولها،بتكرارينعدمتأثيرهالأن!المهدئاتبتناولالغضبتجنبيكونولا

يغيرالغضبولأن،بسهولةمنهايتخلصأنالمهدئاتمتعاطييستطيعولا

اليومية،المشكلاتمواجهةفيالإنسانسلوكبتغييريكونالعلاجفإن،السلوك

...واتزانهدوءإلىالإنسانغضبفيتحول

الغاضب:المريضلعلاجطريقتينإلىتوصئلالنفسيالطبإن

تحتالمريضبتدريبوذلك"الانفعاليةالحساسيةتقليلخلالمن:الأولى

الصعبةالمواقفمواجهةمعالاسترخاء،ممارسةعلىطبيبإشراف

.انفعالأوغضبدونمواجهتهاعلىفيتدرب،نفسها

منالطبيبيطلببأنوذلك،والعضليالنفسيالاسترخاءخلالمن:الثانية

وأفليجلسواققاكانوإذا،الصعبةالمواقفيتذكرأنالمريض

إليهيتوصللمالعلاجوهذاوالهدوء،للترويفرصةليعطيهيضطجع

!شي!الرسولعفمهبينما،الماضيةالقليلةالسنواتفيإلاالطب

ذهبفإن،فليجلسقائموهوأحدكمغضب)إذا:حديثهفيلأصحابه

()2(.فليضطجعوإلاالغضبعنه

9026.برقمومسلم5763،برقمالبخاريرواه)1(

4782.برقمداودوأبو21386،برقمأحمدرواه)2(

!!!
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!
الأرضفيؤضعبيتأولفيهافجعلمكة-وتعالىسبحانه-الثهعطم
وتعالى:سبحانهاللهيقولالحرامبلدهوجعلها

79(.:لمائدة)ا(يقماآتخزاتمآئتغتآتكغتةآلئةتجغلأ

وقال:

7(.)اد!رى:(خؤقاؤققآثغرىامفئندزإ

شأنه:جلوقال

(!لقغقي!ؤئدىئتاز؟يتكةلللأىيلنا!رتقمؤؤكغأوكان!

69(.:عمران)آل

بمكة:مقسقاشأنهجلوقال

وقال:

(3:لتينا)(!ييىآلألتقدآاؤقذإ

ا-2(.:البلد)"!آتتقل!!ذاجلأؤأشا!آنتقل!!ذااقيسئملأا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المطصرةيةالنئووالدشةالعريمالقرأنفيالكلمكلعجازا!ا

!س!س!!!!!!!!-س!!س
أنكلأعلموإنيمنكلأخرجوالله)أماقال:مكةمن!لمخي:اللهرسولخرجولما

()1(00اللهعلىوأكرمهإليئاللهبلادأحب

هيمكةإنفيه:جاء7791عامينايرفياعلنجديدعلمياكتشاففي

منعديدةسنواتاستغرقتالجديدةالحقيقةوهذه،العالمفياليابسةمركز

الرياضيةالجداولمنمجموعةعلىواعتمدت،إليهاللوصولالعلميالبحث

الآلي.بالحاسبالعلماءفيهااستعانالمعفدة

الغريب"الاكتشافقصةالدينكمالحسينالدكتورالمصريالعالمويروي

وسيلةليعدبحئايجريكانحيثتماقا،مختلفاهدفهوكانالبحثبدأأنهفيذكر

لأنه،القبلةمكانوتحديدمعرفةعلىالعالممنمكانأيفيشخصكلتساعد

فييكونعندمامسلمكلمشكلةهيهذهأنللخارجالعديدةرحلاتهفيشعر

يحدثكما،غريبةبلادفييكونأو،القبلةمكانتحددمساجدفيهليستمكان

فيالدينكمالحسيند.فكرلذلك،الخارجفيالبعثاتطلأبمنالآلافلمئات

وضعأنوبعدعليها،القبلةاتجاهاتلتحديدالأرضيةللكرةجديدةخريطةعمل

القاراتعليهاورسمالخريطةهذهلإعدادالتمهيديالبحثفيالأولىالخطوط

دهشته.أثارالذيالاكتشافهذافجأةلهظهر،الست

بيدهوأمسك،العالموسطفيالمكرمةمكةموقعأنالمصريالعالموجدفقد

،القاراتجميعأطرافعلىالآخربالطرفومرمكة،مدينةعلىطرفهوضع)برجلأ(

ووجدمنتظقاتوزيغامكةحولموزعةالأرضيةالكرةسطحعلىاليابسةأنفتأد

قبلالقديمالعالمخريطةوأعد،اليابسةالأرضمركزهي-الحالةهذهفي-مكة

مركزأيضتاهيمكةأنيكتشفبهفإذاالمحاولةوكرر،وأسترالياأمريكااكتشاف

.للإسلامالدعوةبدأتيومالقديمللعالمبالنسبةحتى،اليابسةالأرض

2662.برقممسندهفييعلىأبوأخرجه)1(

س!!
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العراءالبلرمكة

جم!!ع!ع!ع!ع!ع!!ع!!ع!!!عرعرعرت
الأرضعلىالأماكنكلأبعادتحسبخريطةبرسمبحثيبدأتلقد:ويقول

إسقاطيكونكيفيأعرفالمتساويةالطولخطوطبينوصلتثممكة،مدينةعن

القاراتحدودرسمتذلكوبعدمكة،لمدينةبالنسبةالعرضودوائرالطولخطوط

منعددإجراءإلىالأمرواحتاج،الخطوطمنالشبكةهذهعلىالتفاصيلوباقي

لتحديدالآليبالحاسببالاستعانة،المعقدةالرياضيةوالعملياتالمحاولات

الآليللحاسببرنامجإلىالأمراحتاجوكذلك،المطلوبةوالانحرافاتالمسافات

وحدهاوبالمصادفة...الجديدالإسقاطلهذاالعرضودوائرالطولخطوطلرسم

وحدودهامكةمديثةمركزهايكوندائرةأرسمأنأستطيعأننياكتشفت

القاراتحدودمعيدورالدائرةهذهمحيطويكون،الستالأرضيةالقاراتخارج

العلمعنهعثرمابعضوهي،الأرضقلبهي-اللهبتقدير-إذنمكة،الخارجية

توائمه،المغناطيسيللتجاذبالإشعاعيالتجمعمركزبأنهالعلماءاكتشاففي

يخسفهو،منيببقلبمعتمراأوحاخامكةزارمنكلتذوقهاقدعجيبةظاهرة

ليكادحتى...فيهاركنوكل،جبالها،أرضها:فيهاماكلإلىفطرياينجذبأنه

مستمرإحساسوهذا..وقالبهبقلبهمثدمخاكيانهافييذوبأن-استطاعلو-

معتتبادلآخركوكبأيشأنشأنهاوالأرض...الأرضيالوجودبدءمنذ

مركزهافييتركزالباطنوهذا...باطنهامنتصدرجذبقوةوالنجومالكواكب

التيهىالباطنيةالالتقاءونقطةإشعاغا،نسميهأنيمكنمامنهيصدرالذي

جغرافيا،وموقعهاوجودهابتحقيقالطوبوغرافياعلمفيأمريكيعالمإليهاوصل

ليلهمواصلأكبيربنشاطمعملهفيقامفقد،دينيةبعقيدةلذلكمدفوعغيروهو

غيرعن-يكتشفبهفإذاوأدواتآلاتمنوغيرهاالأرضخرائطوأمامهبنهاره

مكة.هوالكونيةالإشعاعاتتلاقيمركزأن-قصد

فيها.ليكونبالذاتمكةاختيارفيالإلهيةالحكمةعلىالتعرفيمكنثمومن

ئمه.للعالمالإسلامرسالةلنشرنواةلتكونبالذاتمكةواختيار،الحراماللهبيت

!!!
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نساا!8
سائرمنغيرهعنلهمميزةإنسانكلرائحةأنالحديثالشرعيالطبأفاد

تعقبفيالبوليسيةالكلابتستخدمهناومن،الأصابعكبصماتتماقاالبشر

قدتعالىاللهأنمنيوسفسورةفيجاءمامعتماقاذلكويتفق،المجرمين

الكرامة.بهذه-السلامعليه-يعقوبنبيهاختص

تعالى:اللهقال

(!ئقيئذولبأنتؤلأ-ئوشصريخفاجذاقأئوفثمآليزقاهقضقصقؤتماإ

49(.)يوسفت
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!
بالماء()1(.فأبرلوهاجهثمفيحمن)الخفى!يد!:اللهرسولقال

تنفيفإنهاتسبها)لاله:قال!اللهرسولأمامالخفىرجلسبوتفا

الحديد()2!خبثالنارتنفيكماالذنوب

14إلىتصلقدشديدةالحرارةتكونبالخفىالإصابةعندأنهالآنتبين

وقدجهنمفيحمنبأنها-والسلامالصلاةعليه-وصفهاوالتي،مئويةدرجة

.الوفاةفيسبئاتكونوغيبوبةعامهبوطثمشديد،هياجإلىذلكيؤدي

ينتظمحئىفوزابالجسمالمشتعلةالحرارةهذهتخفيضلزاقاكانولذا

عملأوماء،فيالمريضوضعإلأوسيلةلذلكوليسبالمخالحرارةتنظيممركز

عادالحرارةهذهشدةانخفضتإذاإنهحيث،والثلجالباردالماءمنكفادات

هذهويقفلبالمغ،الحرارةتنظيممركزينتظمأنبعدالطبيعيةحالتهإلىالجسم

وغيرهما.وإشعاعتبخيرمنالمختلفةبوسائلهالحرارة

رأسهعلىفأفرغهاماءمنبقربةدعاخثمإذا-!ب!واقهرسولكانولذا

فاغتسل.

والألويةالأغذيةوتناول،الرديئةالأغذيةعنجفيةيستلزمهاالخفىكانتوتفا

فيهتفعلالتيالرديئةموادهمنوتصفيتهالبدنتنقيةعلىإعانةذلكوفي،النافعة

بنارالأشياءأشبهكانت،جوهرهوتصفيةخبثهنفيفيالحديدفيالنارتفعلكما

الحديد.جوهرتصفيالتيالكير

0903.برقمالبخاريد!اه)1(

9346.برقمماجهابنلداه)2(
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المطصرةيةالنئووال!شةالكريمآقالقرفيالكلمكلع!اؤاك

ع!!!ح!ع!ع!ع!عر!عرع!ع!عر-عرح!!

لدرجة)الأنترفيرون(مادةنسبةتزيدبالخفىالإصابةعندأنهعلمياثبتوقد

القضاءتستطيعالبيضاءالدمخلاياتفرزهاافتيالمادةهذهأنثبتكما،كبيرة

الأجسامتكوينعلىقدرةأكثروتكونالجسمهاجمتالتيالفيروساتعلى

تفرزهاالتي)الأنترفيرون(مادةأنثبتفقدذلكعنفضلأ...الواقيةالمضادة

الفيروساتمنالجسمتخفصلابالخفىالإصابةأثناءبغزارةالدمخلايا

علىوقدرتها،الأمراضضدالجسممقاومةمنتزيدولكنها،فحسبوالبكتريا

ظهورمنالجسمحمايةوبالتالي،تكوينهابدءمنذالسرطانيةالخلاياعلىالقضاء

قالولذا،السرطانبمرضالجسمإصابةإلىتؤديأنيمكنسرطانيةخلاياأي

يستبشركمابالخغىفيهانستبشرالأمراضمنكثيزاإنالأطباء:بعض

مرضمثلبكثير،الدواءشربمنأنفعفيهاالخفىفتكون،بالعافيةالمريض

التخرك،علىقادرةغيروتصبحالمفاصلفيهتتصفبالذيالمفصليالروماتيزم

يأ،الصناعيةالخفىالحالاتهذهمثلفيالطبيالعلاجطرقضمنمنولذلك

حكمةندركهناومن،معينةبموادبحقنهالمريضفيخفىحالةإيجاد

كماالذنوبتنفيبوصفها،بهاوالإشادةبلالخفىسثرفضفي!لمخي!اللهرسول

الشريف.الحديثفيتقدمكماالحديدخبثالنارتنفي

!!!
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!
تعالى:اللهقال

67(.)غافر:7أتراينضققمآللأىفؤإ
-لمجي:اللهرسولوقال

قدرعلىآدمبنوفجاءالأرضجميعمنقبضهاقبضةمنآدمخلقتعالىالله)إن

والخزنوالسثهلذلك،وبينوالأسود،والأبيضالأحمرمنهمفجاء؟الأرض

)1(والطئب(0والخبيث

الأرضمركباتمنيتكونالإنسانجسمأنالحديثةبالتحليلاتوجدوقد

وهى:نفسها

نحاسكبريتماء

يودفسفورسكريات

أخرىمعادنمغنيسيومبروتينات

كلسدسم

بوتاسيومفيتامينات

صوديومهرمونات

حديدكلور

العينوعدسةوالعضلاتالعظاملتكونبعضهامعتتركبالمعادنوهذه

الجسم.فيأخرىوأشياء،اللعابيةوالغددوالدموالضرسالرأسوشعر

،الإنسانجسمفيجذاودقيقةثابتةبنسببعضهامعتتركبالموادوهذه

العالمين.رفيوتركيبهاتكوينهاسريعلم

صحيح.:الألبانيوقال2،كاا5رقمالترمذيرواه)1(
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النساءعف!اةمراضلبكضسببالفبزح!

وتعالى:سبحانهاللهقال

33(.)ايأحزاب:"آلألقنآتخغلهةتبرقيتبرتجفؤ،بهويتهنفيؤقزنأ

كأسنمةرؤوسهن،مائلاتمميلاتعارياتكاسياتونساء...)!شي!:وقال

()1(000ريحهايجدنولاالجنةيدخلنلاالمائلةالئخت

بخمار()2(إلأحائضصلاةاللهيقبل)لا!ش!:وقال

حيثعليها؟وبالوعريهاالمرأةتبزجأنالحديثةالعلميةالبحوثأثبتتلقد

الأجزاءفيالخبيثالسرطانمرضانتشارإلىالحاليةالإحصائياتأشارت

فلقد،القصيرةالملابسيلبسناللاتيالفتياتسيمالاالنساء،أجسادمنالعارية

البريطانية:العلميةالمجلةفينشر

السرطانأنواعأندرمنكانالذي"الميلانوما"،الخبيثالسرطان)إن

يتضاعفالعمرمقتبلفيالفتياتفيالإصاباتعددوأنتزايد،فيالآنأصبح

الخبيثالسرطانهذالشيوعالرئيسالسببوأن،أرجلهنفييصبنحيثحاليا

طويلةفتراتالشمسلأشعةالنساءجسدتعرضالتيالقصيرةالأزياءانتشارهو

منه(.الوقايةفيالنايلونأوالشفافةالجواربتفيدولا،السنةمرعلى

2128.رقممسلمرواه)1(

655.برقمماجهوابن25876،برقمأحمدرواه)2(
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المط!ر!يةالنئووال!شهالعريمآقالقرفيالكلمصعجازا!ا

!!!!!!!س!!!!-!!س!
هذاعنالمعلوماتجمعفييشاركواأنالأوبئةأطباءالمجلةناشدتوقد

السرطانأنواعأخطرمنالسرطانفهذا...وباءكونهمنيقتربوكأنهالمرض

البنفسجيةفوقوالأشعةالشمسلأشعةالجسمتعرضعنينتجوهووأخبثها،

الشاطىةعلىالبحرملابسأوالقصيرةالملوبستوفرهماوهو،طويلةفترات

ثوبالإسلاميبالحجابالأخطارهذهمنالمسلمةالمرأةحصنمنفسبحان

.والاحتشامالعفة

!!!
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!
البيضاءالمياهومرضالعينضغطبزيادةالانفعالعلاقةالعيونفياكتشف
عليهيعقوبسيدنالمرضالقرآنيالوصفمعبدقةيتطابقماوهو)الكتراكت(

.لسلامواالصلاة

تعالى:الثهوقال

(!قفؤكطصآتخزلبيفغقتاة!وش!ؤآتقضتغئىكأشقىؤقاكغهثمؤتؤلنأ

84(.)يوسف:
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للرجل!آ
وتعالى:تباركاللهيقول

نإقتمازكىذالكفروتجفز3تخقظوأأثضيرقييقيغضوألقئؤي!يىفل)

03(.)النور:!!م!تضتغونيتاخيمزآدتة

منلهخيرحديدمنبمخيطأحدكمرأسفييطعنالأن:!ن!اللهر-ولوقال

له()1(.تحللاامرأةيمسأن

؟!الرجلالمرأةصافحتلوماذا:قالوا

كل...السئطحتغطيالجسمفيخلئةملايينخمسةهناك:التشريحعلمقال

سرىالمرأةجسمالرجلجسملامسفإذا،الأحاسيستنقلالخلاياهذمنخلية

.الشهوةيثيراتصالبينهما

تركيتاركفقدفالشم،الشمأحاسيسحتىقائلأةالتشريحعلموأضاف

فيذلكسرىالرائحةمنشيئاالمرأةأوالرجلأدركفإذا،الشهوةبأجهزةيرتبط

فإذاالشثهوةبأجهزةمرتبطةالسئمعفأجهزة،السماعوكذلك،الشهوةأعصاب

الكلاممننوغايحدثكأن،معيننوعمنمناغماتالمرأةمنالرجلسمع

يترجمكلهفإن،المرأةمنالكلامفيلينهناكيكونأوالأمور،بهذهالمتصل

.الشهوةأجهزةإلىويتحرك

486.برقمالكبيرالمعجمفيالطبرانيأخرجه)1(
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المطصرةيةالنئووالمشةالكريمالقرأنفيالكلمكلع!ازا!ا

!سس!!!!!!ع!!!-!!!!
وآلاتهم،أجهزتهمتحتيدرسونهالطبمنالماديالتشريحرجالكلاموهذا

عليهمفأغلقوالمؤمناتالمؤمنينصانالذيالحكيماللهسبحان:نقولونحن

:فقالوطرقهالشيطانمنافذ

(فروتجفز!3تحقظوأأتضيريغيق!غصوألقئؤيييففلأ

)النور:03(.
ومال:

فروتجفق(تخقظنأتضيريقيقكغضضنلقئؤيتمظؤفلإ

31(.)النور:

!!!
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المط!رةيهالنئووال!شةالكريمالقرأقفيالكلمبمعجازاك

ع!!عر!ع!ع!ع!!عرعر!ع!-!عرع!حر

لأنه!حيوانيةأونباتيةكافةالأخرىالدهونأنواععلىالزيتونزيتويفضل

الدهون.منكغيرهالشرايينأوالدمويةللدورةأمراختايسببلا

أخرىمنافعولهمرتاناعقايجعلهإذللجلد؟ملطفالزيتونزيتأنكما

.كثيرة

زمنالعرببجزيرةما"لوفةتكنلمالزيتونأشجارأنأيضتاالإعجازومن

طورفيوجودهامكانعلىفدلهم،الدعوةمهبطالعربوجزيرة،القرآننزول

نإحيثالحديثالعلمأكدهماوهذاالدهونأفضلأنهإلىوأرشدهمسيناء

.الأخرىمزاياهجانبإلىجذاقليلالكوليسترول

الم!ي!.الظلقفممبط؟

!!!
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!
تعالى:الثهقال
"!للألمجلإنؤ!تغيآلاقننتئئحثشيتآةطويىينتخزفيؤشخزةأ

02(.:المؤمنون
شأنه:جلوقال

92(.)عبس:"!ؤنخلاؤركتوناإ

تعالى:وقال

.(1:)التين"!ؤآلزثئودبؤآلتئنإ

وإنما،الإنسانيعرفهايكنلمالتيلأهميتهبالزيتون-تعالى-اللهأقسم

؟جيدةغذائيةمادةيعتبرالزيتونأنالحديثةالعلميةالأبحاثأفادتعندماعرفها

والحديديةالكلسيةالأملاحبوجوديتميزكما،البروتينمبئكبيرةنسبةففيه

علىيحتويكماالإنسانغذاءفيوأساسيةمهمةموادوهى،والفوسفاتية

)ب(.،)أ(فيتامين

منعاليةنسبةعلىيحتويالذيالزيتونزيتالزيتونثمارمنويستخرج

خاصة.والكبدعامةالهضميالجهازتفيدالتي،السائلةالدهون

http://www.al-maktabeh.com



!
ذ!الى:الثهقال

.(4:لرعد)ا(اغتئييقؤتجنتإ

.3(2:لنب)ا(!غتباؤاآاقضذإ

ماإلىالناسأنظارلتلفتالكريمالقرآنفيجاعىالتيالآياتمنذلكغيرإلى

المسمىالأحاديالسئكرمنعاليةنسبةعلىيحتويالعنبأنمنالحديثالعلمأثبته

إلىمباشرةليذهبوالأمعاءالمعدةمنيمتصبلهضم،إلىيحتاجلاوهو)جلوكوز(

والطاقة.الحرارةتوليدفيمنهليستفيد!الجسمأنسجةإلىينقلهالذي،الدم

كأنعليهيقدرونلاأوالغذاء،عنهميمنعالذينالمرضىإسعاففإنولذلك

سكرأي-الجلوكوزعلىمبنيايكونذلك،شابهماأو،غيبوبةحالةفييكونوا

وأالجلوكوزمحلولحقنيتمحيث،للجسمالضروريةالأملاحبعضمع-العنب

مباشرةالجسمأنسجةليغذيالدمتيارمعفيسريالوريدفيالأملاحمحلول

الجهازأجزاءمنذلكغيرأوالأمعاءأوالمعدةعلىالمروردونوخلاياه

الهضمي.

الحديدمنبهابأسلانسبةعلىيحتويالعنبأنالعلميةالأبحاثأثبتتكما

العظامتكوينعنالمسؤول)د(فيتامينمنبسيطةنسبةبهوأن،والكلسيوم

.الطعامفيالموجودالكلسيوممنوالاستفادة
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المطمرةيهالنئووال!شةالعريمالقرأنفيالكلميمعجازا!ا

جم!ع!ع!ع!عر!ع!!!ع!ع!عرع!ع!!-!

الخصوبةعنالمسؤول)هـ(فيتامينمنبسيطةكميةعلىالعنبيحتويكما

والعضلي.والعصبيالجنسيوالاتزان

نسبةأيضتاوبه،الليليالعشىمنيقيالذي)أ(فيتامينمننسبةبهأنكما

البردلنزلاتالأنسجةومقاومة،الدمتركيبثباتعنالمسؤول)ج(فيتامينمن

طبيعي.ملئيئلأنه،الإمساكوعلاج..والإنفلونزا

المتخففةالضارةالأحماضمعادلةفيتفيدبهالموجودةالعضويةوالأحماض

والدهنياتوالبيضوالأسماكاللحوممثل:،الجسمفيالأطعمةبعضهضمعن

غنيةإنهاحيث؟عظيمةفائدةذاتالعنبأوراقأنكما.والمكسراتوالحبوب

سعرا79الجسمتعطيالعنبورقمنجراممائةوكل..والفيتاميناتبالأملاح

الفسفورمنكميةوبها،والكلسيوم)ج(و)أ(بفيتامينجذاغنيةوهى،حراريا

نحوهأنظارناليلفتذكرهمنالقرانأكثرهناومنالفيتاميناتوباقيوالحديد

...حولهالحديثالعلماكتشفهماقبل

الغلييالظ!قافممبطلأ

!!-
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!
وتعالى:سبحانهاللهيقول
(!آلأيىتتقدآاؤقذ!!يمييينؤطولي!لزيئولبؤآلئننؤآإ

:ا-3(.)التين

وضئحهاكبيرةأهميةمنلهالما،التينبثمرة-وتعالىسبحانه-الثهأقسم

الحديث.العلم

يعادلقلويفهو،الكبرىالغذائيةالقيمةذاتالثمارمنالتينأنتبينفلقد

ويغسل،بالوهنوالشعورالقوىوهبوط،الأمراضمنشأهيالتيالجسمحموضة

البولية.والمسالكالكلى

معالجةفياستعمالهويمكن..مطهرةموادهيالتينفيالفعالةوالمواد

الإمساكمعالجةفييفيدالتينأنكما،بثمارهبتضميدهاالنتنةوالقروحالجروح

خير(الريق)علىالصباحفيتيناتبضعتناولأنعلمياثبتفقد،المستعصي

الملينة.الموادأوالحبوبتناولمنمرةألف

مضمضةويستعمل،الهوائيةوالشعب،الصدريةللنزلاتأيضتامفيدوهو

والفثة.الفمتقرحاتفيوغرغرة

الموادعلىيحتويفهو؟المهمةالعناصرمنالعديدعلىالتينيحتوىكما

و)ج(و)ب(،(،)أفيتامينعلىيحتويكما..والدهنيةوالبروتينيةالكربوهيدراتية

والكبريتوالمغنيسيوموالحديدوالفسفوروالكلسيومالصوديومعلىيحتويكما

والنيكوتنيك.والماليكالستريكحمضعلىيحتويكما،والكلورين

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المطصرةيةالنئوالمشة4العريم!آزالغرفيالكلميمع!ادالى

عرح!ع!!عرعرع!ع!حمرع!عر!شع!ع!!عر

ويحتوي،الأنيمياحالةفيالدمهيموجلوبينلتوليدمصدزاالتينيعذكما

علىتحتويالتينمنجم001وكلالسئكرئة،الموادمنعاليةنسبةعلىالتين

حراريا.سعرا07

بها.فاكسمالنافعةالثمرةهذهإلىكتابهفيألمحمنفسبحان

!!!
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!اق!
شأنه:جلاللهقال
آلزضاغة(ئيئأنأزاذلضقي!نيكأخؤليننأؤبذفقيزعغنلداثؤآتؤإ

233(.:لبقرة)ا

رضعةأولأنبدفةتوضئحبأبحا!الحديثالعصرفيالعلماءقاملقد

علىتحتوي،ولادتهبعدالأوليناليومينأثناءأفهثديمنالرضيعيستقبلها

تسببالتيالميكروباتلنمومضادةخاصةبروتيناتمنعاليةتركيزات

للطفلجذامفيدةوهي،المضادةالأجساماسمعليهايطلقماوهي..ايامراض

بهوليس،بطبيعتهمعقمالأثمفلبن..ضعفهحالاتأشدفيوهوسيمالا

الطفل،طلبتحتوقتكلفيجاهزوهو،معويةأومعديةنزلاتتسببميكروبات

سنه.وتغيرالطفللاحتياجاتتبغايتغيرتركيبهأنكما

الألبانمنيرضعونالذينالأطفالفيالوفياتعددأنالطبيالإحصاءمنثبتكما

طبيعية.رضاعةيرضعونالذينالأطفالفيالوفياتعددأضعافعشرةالصناعية

الطفلجسمتكوينفيكبيردخللهللطفليعطىالذياللبنأنؤجدكما

يكونحيث،الأولىحياتهفييتعاطاهالذيباللبنيتانرالطفللأن؟وسلوكهوعقله

والبناء.التكويندورفيوعقلهجسمهمنكل

بضغطالإصابةمنالأطفالحمايةفيالطبيعيةالرضاعةأهميةعلمياثبتوقد

..وقيءوزغللهصداعهيئةعلىالطفلعندأعراضهتكونوالذي..الدم
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المطصرةالنئويةوالدشةالكريمآقالقرفيالكلمكلع!ازا!ا

عرعر!!!ع!ع!عر!!عر!ع!عر-ع!!

،والتشنجاتالزائدةبالعصبيةالطفليصابالطبيعيةالرضاعةدونوكذلك

أطفالهنبرضاعةالأفهاتأمرعندماالعلميةالإسلامحكمةتئضحهناومن

طبيعية.رضاعة

طفيلوهو"جيارديا"باسميعرفدقيقاطفيلأيقتلالأملبنأنثبتكما

جذا.خطير

الطفل،ذكاءينفيالأملبنأنمؤخراالحديثةالدراساتأكدتالصينوفي

منذكاءأكثرالطبيعيةالرضاعةعلىطفولتهمفياعتمدواالذينالأطفالوأن

الطبيعية.الرضاعةعلىيعتمدوالمممنغيرهم

أيضتا!المرضعةللامبالنسبةفوائدلهاأنثبتالطبيعيةالرضاعةأنكما

نأثبتكما..الثديبسرطانالإصابةاحتمالمنتقللالرضاعةأنعلمياثبتفقد

امتصاصلأن..الرضاعةأثناءبسرعةالطبيعيوحجمه..وضعهإلىيعودالرحم

يؤديالذي"الأوكسيتوسيل"يدعىالنخاميةالغدةمنهرمونإفرازإلىيؤديالثدي

الطبيعية.حالتهإلىوعودتهالرحمانقباضإلى

وهي،الحمللمنعالطبيعيةالعواملأحدهوالثديمنالإرضاعأنكما

هرمونإفرازعلىيحرضالثديحلمةفمصن..المضاعفاتمنخاليةوسيلة

إفرازمنيزيدوالبرولاكتين،النخاميةللغدةالأماميالفصمن""البرولاكتين

للمبيض،المنميةالهرموناتإفرازاتمنيقفلنفسهالوقتوفي،الثديمناللبن

الحمل.ويمتنعالتبويضيحدثلاوبذلك

الرضاعةأثناءوطفلهاالأمبينوالعاطفيالنفسيالارتباطذلككلإلىيضاف

نفسيا.والطفلالأملاستقرارالعواملأهممنهىوالتي

الم!ي!الظلقفممبطلأ

!!!
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!
تعالى:اللهقال

36(.:نعمرا)آل(يالىآلذكرءولفسىإ

هذاأصبححتىتماقا،للرجلمساويةالمرأةيجعلأنجاهذاالغربحاول

تأخذوالتيلهالمقلدةوالمجتمعاتالغربيالمجتمعفيالمسفماتمنالأمر

دليلأعداهوماوالحضارةالتمدنعلىدليلأبذلكالإيمانوأصبح..عنهثقافتها

أخطرها،لهاحصرلامتاعبذلكءورامنالبشريةولقيت،والرجعيةالتخففعلى

والمرأةالرجلبينأننفسهالغربيالعلملنابثيئحتى...نفسهاالمرأةعلىكان

والسيكولوجي.والفسيولجيالبيولوجيالتكوينفيفروقا

الأحياء.علم=البيولوجي

الأعضاء.وظائفعلم-الفسيولوجي

النفس.علم-السيكولوجي

المنويالحيوانبينالموجودالفرقفيذلكيظهر:البيولوجيةالفروقأولأ:

جسمعلىمنهاكلطرففيتحتويالأنثىوخلية..الأنثىوبويضة

الرجل.خليةفييوجدلاصغيركروي

منأكبركميةعلىيحتويانودمهالرجلكبد:الفسيولوجيةالفروقثانئا:

يبلغدقيقةكلالجسمإلىالقلبمنالمدفوعالرجلدمأنكماالحديد،

اليحمورنسبةوتبلغفقط،لتزا25المرأةعندأنهحينفيلترا32

جراقا.664المرأةوعندجراقا088الرجلدمفيالموجود
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!
وتعالى:تباركالنهقال

يتآ،،ؤآلشقآةيرشاايازضنتكئمتجغلالذىأ

22(.:)البقرة

شأنه:جلويقول

!!فغيرضونايهاةغقؤفتممخفوخماشقالاآلسمضآءؤتجغقتا)

.32(ء:لأنبيا)ا

فقدبناء"،"والسماءلفظفيالكريمةالآياتفيالحديثالعلميوالإعجاز

هيالواقعيالعلميمعناهافيالسماءأنالشذيقبللابماالحديثالعلمأثبت

بنحويرتفعالذيالجويالغلافمنابتداء،أقطارهاجميعمنبالأرضيحيطما

الأرضية.الكرةحولالهواءفيبحروكأنه،الأرضسطحفوقمتركيلوثلاثمائة

الأجرامملويينفيهتسبحكونيفراغيوجد،الجويالغلافهذابعدإنهثم

تماسكفيوتتحرك،بينهافيماتتجاذبوهي،السحيقةأعماقهفيالسماوية

فوقالمبنيالسقفوكأنها،المحكمالبناءوكأنها،طبقةبعدطبقةفيواتزان

وجل:عزيقولكماالأرض

مخفوخما"شقفاآلسمضآةؤتجغقتاأ
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المطصرةيةالنئووالدشةالكريمأقالقرفيالكلمكلع!ازا!ا

!ع!!ع!ع!ع!ع!ع!ع!!!عر-عرعرع!!

تبلغحينفيملليمتزا035عندهدقيقةكلفيالمستخدمةالاكسيجيننسبةوتبلغ

أقل.أوملليلتر.3.المرأةعند

ونموالمرأةدملضعفنتيجةإنه:معارفهدائرةفي"فيروسيه"ويقول

الزجل.مزاجمنتهيخاأكثرالعصبيمزاجهانرى،العصبيمجموعها

ورقيقةقصيرةالمرأةفحبال!الصوتيةالحبالفيفروقهناكتوجدوكذلك

وغليظة.طويلةالرجلوحبال

قويةالمرأةعندالعاطفةأنالعلماءوجدفقدالسيكو!جية:الفروقثالدا:

يتطلبإذ!الأجيالوتنشئةالأطفالتربيةعندإليهاتحتاجوافتي،جذا

.المجالذلكفيالرجلفيعجز،والحنانالعطفمنكثيراذلك

يفوقوالرجلوالمنظمالدقيقالتفكيرعلىالقدرةفيعقليةفروقتوجدكما

والظواهر.الحقائقبينالعلاقةواكتشافالتذكزاختباراتفيالمرأة

نؤمنيجعلناممايومكلالحديثالعلميكتشفهاالتيالفروقمنذلكغيرإلى

شذ.يخالطه!إيماتا36(.:عمران)آل(آلذكزكأفالتىؤلقسق!:تعالىاللهبقول

!!س
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المط!رةيةالنئووالدشةالكريمالقرآنفيالكلمعيع!ازا!ا

!!!!-!!!!!!!!!!!!
نأيمكنكانمامعنىمنفيهاماالآياتهذهفيالعلميالإعجازدلائلومن

له.-تعالى-اللهبوحيإلأالأميالنبييعرفه

لوحةمجردوليستالفضاء،تملأطباقالسماءأنالحديثالعلمتوصلوقد

بمنتهىتجفىماوهذاللمرء،يتبادركماوالكواكببالنجوممرصعةالسماءفي

تعالى:قولهفيالوضوح

وقوله:

شتؤتكلطتاقا"شبغضققآللأى)

:3()الملك

(!طنافاشضؤتشتغآلئةضفقكنهصترؤأأتزأ

(15:)نوح

المطي!الظلق3فسبط

!!!
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!
وتعالى:تباركالنهيقول

ضذزةوتخغل!ففةوأنئيرذؤتنشقتريننضذزةويشزخيفاءتةوأنآلئةئيردقمنإ

آلذيفغلىآلئنتجسقآللةتحذايرتخغلآلشتآءجفىيطعذصأنضاخزص!ضئقا

.(125:)الأنعام(!يؤيئوتلآ

الصدرضيقيصحبهالسماءعنانإلىالارتفاعأنالكريمةالآيةتقرر

التيالاكسيجينوكميات،الجويالضغطنقصبسبببالاختناقوالشعور

صعدإذاإلأعملياتقريرهاالسهلمنليسحقيقةوهذه،الرئتانتستقبلها

الجو.فيفعلأالإنسان

لأخطارويتعرضيتنفسأنالسماءفييرتفععندماالإنسانعلىيتعذرإذ

البنفسجية.فوقوالأشعةالضارةالكونيةوالإشعاعاتالشهب

العلماكتشفهاعلميةحقيقةتضمنتالكريمةالآيةهذهأنالقولوخلاصة

معجزةالكريمالقرآنوأنالقدير،العليموحيمنأنهاقطغايثبتمما،الحديث

الحديث.العلمعصرفيخالدة
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!
وتعالى:سبحانهاللهيقول

(!قلعلآالاآنيفيرينأوييئصؤتآز!قأقييقآلزوخفليآلزوحغننؤيشئفوتتإ

85(.ء:)الإسرا

اكتشافإلىتتوصللمأنهاالعميقةالتجريبيةالعلميةالدراساتقررت

فيوالتفكيرالتأملمنوأكثروا،العلمفي!تبخروااجتهدواقدالعلماءوأن،الروح

يأعلىالتعرفأو،الروححقيقةفيحاسمبرأييقطعواأنعنفعجزوا،الكون

ماهيتها.منشيء

الدافقالطوفانذلكبرغم:التجريبيينالعلماءمنالعلمفيالراسخونويقول

اختلفوقد،المعرفةبحورمنبحرفيقطرةبمثابةإلاليسفإنه،البحوثمن

تجردهاأوفيهوسريانهابالبدنتعلقهاوكيفية،الإنسانيةالروحمعنىفيالعلماء

:قولانذلكفيالآراءوأشهرعنه،

بنفسه،قائممجردجوهرهيبل،عرضتاولاجسقاليستالروحأن:الأول

زواله.يسهلتعلفابهمتعلقاولا،الإنسانبدنفيتحلولا

والنارالنباتفيالماءسريانالأعضاءفييسرينورانيجسمأنها:الثاني

معنوي.جسموهويتحفل،ولايتبدلولا،الفحمفي

تفسيراللروحالإنسانيجدولنالإنسانيدركهلالغراالروحأمروسيظل

85(.ء:)1!سرا،ز!قأنيريقآلزوخفلإأ:تعالىاللهقولإ!

http://www.al-maktabeh.com



المط!رةالنئويةوالشنةالكريمالقرأنفيالكلمكلع!ازا!ا

!!!!!س!سس!!!-س!س!
مزتوقد،شيئاالروحأمرمنيدركواأنالبشر-تعالى-اللهتحدىولقد

منبارقةبعديدركولم،علقاشيءكلمنأوتيقدأنهالإنسانفيهاظنقرون

قائقاالتحديهذايزالولا،بعلمهانفسهاللهاختمنالتيالروحكئهعنمعرف!ة

.اليومإلىمعجزا

!!!
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!الضحي
علىأوقبلكمكانمنعلىسلطرجزالطاعونهذا)إن!شي!:اللهرسولقال

فلابأرضكانوإذامنه،فرارامنهاتخرجوافلابأرضكانفإذا،إسرائيلبني

()1!تدخلوها

بهاوأنتمبأرضوقعوإذا،عليهتقدموافلابأرضبهسمعتم)إذا:راويةوفي

.منه()2(فراراتخرجوافلا

مصغ(،(علىممرضيوردن)!!شيرو:وقال

:وقال

الأسد()4(منفراركالمجذوممن)فز

الحديثةالأبحاثالصريحةالصحيحةالنصوصبهذه-لمجي!اللهرسولسبقفقد

أحديقدمبذلكوهومنها،التوقيعلىوالحثالوبائيةبالأمراضتتعلقالتي

إليهدعاوقد،الماضيالقرنفيإلأالبشريةتعرفهلمالذيالوقائيالطبأساليب

إليه.-تعالى-الثهبوحيقرئاعشرأربعةمنأكثرمنذ!شيحاللهرسول

التيالجراثيماكتشاففي)باستور(الشهير-سيالعالح!الرسولنسبقوقد

جميعفيالحديثالعلماهتموقدقرتا،عشربأربعةالأحاديثتلكإليهاأشارت

(.)الميكروباتالدقيقةالمخلوقاتهذهحقائقلاكتشافالعالمأنحاء

2218.برقممسلمرواه()1

.9221برقمومسلم3286برقمالبخاريرواه)2(

.للبخاريواللفظ2221،برقمومسلم5437برقمالبخاريرواه)3(

0739.برقمأحمدرواه)4(
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المطصرةيةالنئووالمشةالكريمالقرأنفيالكلمصعجازا!ا

ع!ع!!ع!ع!ع!ع!عر!ع!عر!-ع!ع!ع!!

وتم)الباكتريولوجيا(،الجراثيمعلمتدوينالدائمةالأبحاثتلكعنونشأ

الخاصةالميكروباتعالمخصائصماهيةمعرفةإلىالعلمهذاخلالمنالوصول

المعدية.والأمراضالجائحةالوبائيةالأمراضببعض

الدوليةالمؤتمراتغقدت،المريعوتاكيرهاالوبائيةالأمراضغرفتوبعدما

قررهاأنسبقؤالتيالصئحي،الحجردورإنشاءضرورةوقررت،العديدةالطبية

الوقائي.الطبمعانيأعظمحملتالتيأحاديثهفيءلمجتنالرسول

التيالبراغيثوأن..البراغيثبواسطةينتقلالطاعونأنالعلماءأجمعولقد

بالتاليوينتشر،المرضبهموتلحقبهم،والمختلطينبالزائريقتعلقالمرضىفي

غيرهم.إلىمنهم

س!!
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!
وتعالى:سبحانهاللهيقول

.(14:)النحل"طيرمماتخمايثةيتأئحفوأآتتخزشخرالذكلىؤفؤأ

شأنه:جلويقول

ئمرؤينأضافييقخؤقذاشزائةوشآئلراثغذثقذاآنتخزالبيشتيىىؤتا)

يثتتغوأتؤايخزيبآقفقكؤتزىتقتسموتقاجققةؤتضمتخيرخونطير!اتخماتا!فون

12(.)فاطر:"!قشحزوتقضليماءؤقغلئهنمين

وهو،اللحومأنواعسائرمنأفضلالأسماكلحمأنالحديثالعلمأثبت

تنفعالتيوالبلالوناالدرقيةالغدةتنشيطفيالمفيداليودبهوأنهضفا،أخفها

وحموضتها،المعدةثورانويهدئالمعويوالئقفص،القلقويقفل،الغليظالمصران

القرحة.مرضىويفيد

بغذاءخلقهعلى-تعالى-اللهإنعامبيانإلىالكريمالقرآنإشاراتكثرتولذلك

تغطيأنهاالجغرافياعلمأثبتوالتيالبحار،مياهمناستخراجهإلىودعاناالسمك

ال!!ثق.علىاللحوممصادرأوفرهىالأسماكوأن،الأرضيةالكرةسطحمن71%

الم!ي!الظلقفممبطلأ
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!
وتعالى:سبحانهاللهيقول

ؤآلأئذةؤآ!اتضزآلئضغقكئمؤتجغلشئاتغقئوتلاائقيكتمئالودبينأخزتجكمؤآد!ةإ

78(.:)النحل!اتثكروتلغلكغ

شأنه:جلويقول

أ!تصؤاشييلاقخغقتنمانتتيي!اتمثتاجنالقزينآقين!نخققتاإناإ

.(2:لإفسان)ا

علىالسمعذكرقدمتوالبصرالسمعذكرتالتيالكريمةالآياتجميعفي

وهيذلك،وراءالكامنةالحقيقةعنالتشريحوعلمالحديثالعلمكشفقدالبصر،

والفص،الجبهيوالفصن،الأماميالفصنمنها،فصوصمنيتكونالمغأن

المختلفةالحسمراكزعلىتحتويالفصوصوأن..الخلفيوالفصالصدغي،

وغيرها.الحركاتومراكز

الفصفييقعالسمعمركزأنالعلماءوجدوالبصرالسمعمراكزوبدراسة

منالخلفيالفصفييقعالبصرمركزوأن..للاذنالمقابلوهوللمغ،الصدغي

المخ.

الترتيبتماموهوالبصر،واخرالسمعفدموالبصرالسمعذكروإذا

المغ.لمراكزالداخليالتشريحي
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المطصرةيةالنئووالدشةالكريمأنالقرفيالكلمكلعجاؤا!ا

ع!ع!ع!ع!ع!ع!ع!!ع!ع!حم!حم!ع!ع!عرعر-

جهازأنوهيمهمةعلميةحقيقةالأجنةعلمأثبتفقدأخرىناحيةومن

فيحجمهيصلحتىوينضجويتكاملالبصر،جهازقبلجنينيايتطورالسمع

لاحينفي،البالغينعندلهالطبيعيالحجمإلىالجنينحياةمنالخامسالشهر

ولادته.بعدإلأالعينيننضجيتكامل

الخامسالشهرفيوبالتحديدأفرحمفيوهوالأصواتبسماعيبدأكما

تتطورحيث،ولادتهبعدإلاوالصورالنوريبصرلاولكن،الجنينيةحياتهمن

البصريةمثيلاتهاتطورقبلالعصبيةالسمعيةوالطرقالمناطقكلوتنضج

نسبيا.طويلةبفترةونضجها

القرنمنالأخيرةالعقودفيإلاالإنسانيعرفهالمالعلميةالحقائقهذه

نعتبريجعلنامماقرتا،عشرأربعةمنذالكريمالقرآنإليهاأشاروقد،العشرين

...علمئاإعجازاذلك

الم!ي!الظلقفسبطلأ

!!!
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!
وقارعةوالظلالمواردفيالبراز:الثلاثالملاعن)ائقواجم!:اللهرسولقال
)1(.(الطريق

الله؟رسوليااللاعنانوما:قالوا(.اللاعنين)اتقواقال:روايةوفي

()2!ظلهمفيأوالناسطريقفييتخلى)الذيقال:

الراكد)3(.الماءفييبالأن!يخ!وونهى

دفنها)4(.وكفارتهاخطيئةالمسجدفي!يح:البزاقوقال

والتهابالأطفالوشللوالتيفودالكوليرامثل:الأوبئةمنكثيراأنعلمياثبت

فيه.وتعيشبالماءتنتقلقدذلكوغيرالمعديالكبد

الماءفيتتطورأنوبعد..فيهالتبولعندالماءإلىتنتقلالبلهارسياوأن

منه.يشربأويستحممنإلىتنتقل

كالطينالرطبةالمناطقفيوتعيشالبرازمعتخرجفإنهاالإنكلستوماأما

السليم.جسمإلىتصلأنإلىالشاطىقرب

الترعمياهمثلالزاكدالماءفيالتبولعنالنهي!اللهرسولأكدوقد

كالبلهارسياالديدانوبيضالميكروباتمعظمأنعلمياثبتوقدوالآبار،الصغيرة

أما،المتدفقةالنيلكمياه،الجاريةالمياهفيالتكاثرأوطويلأالحياةتستطيعلا

لتكاثرها.بيئةخيرتشكلفإنهاالراكدالماءذاتوالآبارالصغيرةالترع

328.رقمماجهابنرواه)1(

يتبول.أويتبرزأي:يتخلىومعني25،برقمداودأبورواه)2(

281.برقممسلمدواه)3(

.البصاقهووالبزاق:،552برقمومسلم،504برقمالبخاريرواه)4(
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المطصرةالنئويةوالمشةالكريمآقالقرفيالكلمكل4عجاا!ا

عرعرحر!ع!ع!ع!ع!عر!!حر-ع!!ع!ع!

الرطب،الجوفيوتقفس،الجفاففيتموتالبلهارسيابويضةأنثبتكما

بويضةفقسيلائمالذيالرطبالمثاخإلىإشارة..(ظفهمفي-لمجيم:قالثمومن

بارتفاعالإسكارسبويضةتفسدالمثالسبيلفعلىوالإسكارس،الإنكلستوما

الرطوبة.فيإلأتفقسولامئوية057درجةعندالحرارة

ذلكجعلبل،الأرضعلىالبصقحرمأنهالإسلامفيالعلميالإعجازمن

..السثللميكروبالمعديةبالميكروباتمليئايكونقدالبصاقلأنوذلك..خطيئة

وراءمنالعلميةالحكمةتجفتهناومن،السليمإلىالريحتنقلهاالميكروباتوهذه

الميكروباتأنعنفضلأالريحتنقلهافلا،الترابفيودفنهالبصاقردمضرورة

.الجافالترابفيطويلأتعيشلا

تكتشفولمتعرفلمبيئةفيعاشوقد-لمجي!الرسوليرشدناأنعجبومن

الإجراءاتأفضلإلى-منهاوالحدانتشارهاوسائلولاوأخطارهاالطفيليات

.طوالقرونبعدالحديثالوقائيالطبعرفهاالتيالوقائية

!س!
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!
الأسد()1(منفراركالمجذوممن)فير!:اللهرسولقال

:وقالالقصعةفيمعهفأدخلهمجذومبيدأخذ!لمخي!ماللهرسولأنورديى

()2(.عليهوتوكلأباللهثقة،اللهباسم)كل

يرشدبذلكوهو،الحديثفيتقدمكماالمجذومباعتزال-لجيواللهرسولأمر

الأمرهذافيوالمعجزالصثخي،بالحجرالوقائيالطبفيمعروفأسلوبإلى

والثقةاللهعلىالئوكلسبيلعلىمجذوممعأكللمجي!بأنهوردتالتيالروايةأن

:نوعانالجذامإنإذ،وتكاملهما،الحديثيناتساقالحديثالط!ثأثبتوقدبه،

.الخدريالبقعيالنوعوهو،يعديلا:الأول

القعدي.النوعوهومعد؟والا!عر:

اختارولماذا..الأسدمنكالفراروجعلهالمجذوممنالفرارلفظتئملناإذاثم

أعراضهمنالجذاممرضأنأدركنا...مثلأالنمريقلولم،بالذاتالأسدلفظطالنبي

الأسد.منظريشبهمنظراللوجهيعطيمما،والأذنالوجهعلىوتجمعهاالدرناتتكاثر

سبقعلمياإعجازاأحاديثهجاعتالذيالناسمعفمعلىوسلمصلفاللهم

الحديثة.النظرياتأحدث

0729.برقمأحمدرواه)1(

.1817برقمالأطعمةكتابفيالترمذيرواه)2(
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ا!لتبق

قدرته:جفتاللهيقول

(!تكونوي!تتمغكثض8ؤكزلع!ئطونجفىئش!كريماليبرةآلأنعيمكزفىو)نأ

21(.:)المؤمنون

تعالى:وقال

طايصائتبئا7قزلمحزؤذتتيينئطوييهفىنش!عكر،كاآلأثغيرليبرةتكزفىؤانأ

66(.)النحل:،!يلشترد!نتآاغا

وزدنافيهلناباركاللهم:فليقللبتااللهسقاهومن)...!:اللهرسولوقال

()1(.اللبنغيروالشرابالطعاممكانيجزئشيءليسفإنهمنه"

علىيحتويالذيالأغذيةبينمنالوحيدهواللبنأنالحديثالعلمأثبتلقد

والموادالدهنيةوالموادالبروتينيةالموادعلييحتوىفهو،الغذائيةالموادجميع

بأنواعها.والفيتاميناتالنشوية

البلغار!عندالغذائيةالموادأهمالزبادياللبنسيماولااللبنيعتبرولذلك

باحتفاظهمالبلغاريونيمتازولذلك،وجبةأيفيمائدةأيمنهتخلولاحيث

7891.برقمأحمدرواه)1(
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المطصرةيةالنئووال!شةالكريمالقرأنفيالكلمكلعجازا!ا

!!!!!!!!!!!!ء!!!!
متقدمةسنفيالشبابمظاهروجميع،التناسليونشاطهموحيويتهمبقوتهم

فيعشرستةأكثرمنإحصاءآخرحسبالمائةيتجاوزونالذينفعدد،جذا

المتحدةالولاياتفيمليونكلفيتسعةإلايعفرلاأنهحينفي،المليون

البلغار.نظرائهممنوشباتاونضرةحيويةأقلالتسعةوهؤلاء،الأمريكية

ضرورياغذاءيتخذونهفصاروا!أهميتهأورباشمالفيالرياضيونأدركوقد

المصارعة.رياضةسيماولاالرياضةممارسةعلىيعينهم

شربعادةتعرفلمحيث،طويلةبمدةالغربقبلاللبنقيمةالعربعرفوقد

أضعافيستهلكالغربصاروالآن،الصليبيةالحروببعدإلاالغربعنداللبن

اللبنأهميةالحديثالعلماكتشفأنبعدوذلك،العربيستهلكهاالتيالكمية

فيجمي!اللهرسولأكدهماوهو،غيرهعنهيغنيولاغيرهعنيغنيوأنهكغذاء،

اللبن.غيروالشرابالطعاممكانيجؤئشيءليسفإنه:بقولهحديثه

الفسيولوجيالوصففي،إعجازيةبدقةاللبنذكرتالتيالآياتفيوالمتأمل

منعديدةقرونبعدالحديثالعلمأكدهاوالتي،الأنعامفياللبنلمنبعوالتشريحي

بينتتوزعالأنعامفيالطعامهضمنواتجأنالحديثالعلمفبين،الكريمالقرأنتنزيل

ماوهو،المخرجإلىوالروث،المثانةفيوالبول،الضروعإلىواللبن،العروقإلىالدم

الإعجاز.فيغايةوهذاؤذير!قزلزتتزين!موجز:بلفظالكريمالقرآنإليهأشار

!س!
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!
ليطرحه!ثمكلهفليغمسهأحدكمإناءفيالذبابوقع)إذا!شي!ر:اللهرسولقال

داء()1(.الآخروفيشفاءجناحيهأحدفيفإن

الشفاء()2(.ويؤخرالسميقدمفإنه...)!ر:وقال

..الحديثهذافيالتيالغامضةالأسرارالحديثةالعلميةالتجاربأثبتتلقد

هذاوعلى.ناحيتهإلىالبكتريايخولأنههي،الذبابجناحيفيخاصيةهذاأن

ذلكفيبأطرافهالعالقةالجراثيموألقىطعامأوشرابفيالذبابسقطفإذا

)مبيدهومنهاواحدوأول،الجراثيملتلكمبيدأقربفإن..الطعامأوالشراب

داءهناككانفإذا.جناحيهأحدمنقريتاجوفهفيالذبابيحملهالذيالبكتريا(

التيالجراثيملقتلكافوطرحهكلهالذبابغمسفإنولذا..منهقريبفدواؤه

عملها.إبطالفيوكافبهعالقةكانت

الأنزيمنوعمنصغيرةجسيماتيفرزالذبابأنعلمياثبتقدأنهكما

،جذاالحجمصغيرةوهي..الجراثيممفترسةأي)باكتريوفاج(تسمىولس!2ح+لا

تلكتخرجكيفيهتغمسأنوجبالشرابأوالطعامفيالذبابةوقعتفإذا

تنقلها.التيالجراثيمفتبيدالضديةالأجسام

.للبخاريواللفظ،1124برقموالبيهقي7141،برقموأحمد،5445برقمالبخاريرراه)1(

4.035برقمماجهوابن،11661برقمأحمدرواه)2(
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المطصرةيةالنئووالدشةالكريمالقرأرفيالكلمصعباؤا!ا

!!س!!!!س!!!!-!!!!
جامعةالطببكليةالعظامجراحةأستاذرضاأمينالدكتوركتبوقد

طبيةوصفاتفيهاالطبيةالمراجعأنفيهأكد،الذبابةحديثعنبحئاالإسكندرية

.الذبابباستعمالمختلفةلأمراض

التيالعشرالسنواتفيعاشواالذينالجراحونصرحالحديثالعصروفي

قدبأنهمالعشرينالقرنمنالثلاثينياتفيأي..السلفامركباتاكتشافسبقت

.بالذبابالمزمنةوالقرحاتالمضاعفةالكسورعلاجبأعينهمرأوا

الحديثالعلمسبقعلمياوإعجازاعلميةمعجزةالكريمالحديثهذايعدولذا

القائل:-تعالى-اللهوصدق

(4:)النجم!ئوخىؤخىإلافؤإن)

!!س
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"القمر!الشمسيمالتقويمبيقالكلاق!

وتعالى:تباركاللهيقول

(!تشفاؤآزذاذوأديميىيائؤثقثكفالهزفيؤتيثوأإ

:25(.)الكهف

عندالمعروفةالسنينمنثلاثمائةكهفهمفيالكهفأصحابلبثلقد

فلما،الميلاديةبالسنينالآنعندناوالمعروفةالشمسيةالسنينوهيالنصارى

وسمعها(يشفاؤآزذاذوا!ي!يىيائؤثبثأ:وتعالىسبحانهاللهقولنزل

مدةعلىزادتالتيالتسعأما،عرفناهافقدالثلاثمائةأما:قالوانجراننصارى

!تبثوأيماأغقئمآلئةفلي!:تعالىاللهقولفنزل.بهالناعلمفلاالكهففيبقائهم

26(.)الكهف:

إليهتوصلماإلىقرتاعشرأربعةمنذالكريمالقرانمنإشارةوهذه

نأأي..قمريةسنوات301تقابلهاشمسيةسنةمائةكلأنمنالحديثالتقويم

السنةأنآخربمعنىأو،قمريةسنوات903يقابلهاشمسيةسنة003كل

تزيدشمسيةسنةمائةكلأنأييوفا،11بالقمريةالسنةعنتزيدالشمسية

تساديشمسيةسنينفثلاثمائةوعليه،قمريةأعوامثلاثةيعادلماوهويوم0011

قمرية.سنة903

الد!ييالملييف!بطلأ
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القمرالشممى!،

وتعالى:تباركالتهيقول

(ئوراؤآتقمركقابرآلشضمىتجغلاللأىفؤإ

شأنه:جلويقول
:5(.)يونس

أ!ليراؤقترمييزج!ي!اؤتجغلئزوج!آلشتآءفىتجغلالذىتتازكإ

61(.:)الفرقان

أ!ج!ييزاآلشضمقؤتجغلئوراي!هقآثقتزؤتجغلأ

16(.)نوح:

فالشمسوالقمر،الشمسطبيعةبينالفرقوضوحإلىالكونيةالآياتتشير

وهونوروالقمر،مشتعلةبأنهاالحديثالعلمإليهتوصلماوهذاوضياء،سراج

مشتعل.غيرللضوءعاكسباردجرمأنهمنالحديثالعلمإليهتوصلما

لأنضياء؟بأنهاللشمسالكريمالقرآنوصفإلىيشيرونوالمفسرون

إلىالإشارةفإنولذلك،الحرارةبفعلالمشعالجسممنينبعثذاتينورالضوء

منالحرارةومصدر...ناحيةمنالضوءمصدرالشمسأنتعنيالشمسضوئية

،معجزةقرآنيةإشارةوهذه،الحرارةعلىدائقامشتملالضوءلأن؟أخرىناحية

الباطن،منبالحرارةيضطرمملتهبجسمالشمسإن:يقولونالفلكيينإنإذ
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المط!رةيةالنئووالمشةالكريمآقالقرفيالكلمكلعجازا!ا

ع!ع!حمر!ع!!ع!ع!!ع!!!عر!-ع!!

أكبروأنهامتر،كيلوألف1385قطرهاويبلغدرجةمليون02الأعماقفيوتبلغ

وتدور،الأرضتدوركمانفسهاحولوتدورمرة،ألفومائتيمليوتاالأرضمن

الشمسوأن،الثانيةفيمتركيلو391.قدرهابسرعةسنة225كلالنجومبين

حولها.تدورالتيالعشرةالكواكبعلىجاذبيتهابقوةتسيطر

)المتوهجات(تسمىخاصيةلهاالشمسأنإلىالعلميةالبحوثأشارتكما

هذاسببوأن،حرارتهاترتفعالشمسمنالأسفلبالجزءمنطقةهيوالمتوهجة

تصطدمالحركةسريعةجسيماتتنتجمغناطيسيةمجالاتوجودإلىيرجعالارتفاع

شمسية،متوهجاتإلىالشمسمنالمنطقةهذهفتحيلالعاديةالشمسجوبمادة

13(.)النبأ:"ؤئاء!يزا،!:الشمسعنيقولعندماالقرآنلفظإعجازأروعفما

القرآنصورولقدللضوء.عاكسباردخرمهوإنما،كذلكليسالقمربينما

5(.)يونس:"ؤآئغمزئورا:!بقولهالقمرعنعبرعندماذلك

الم!ي!الظلقالهفممبطة

!ع!س
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!
الكريم:كتابهفييقولوتعالىتباركاللهإن

32(.)الإسراء:!!شييلأؤشآءقجشتةكأنانةدآلئرقتقرئوأؤ،)

إلابهايعلنواحتىقطقومفيالفاحشةتظهرلم)...!ر:الرسولويقول

000()1(أسلافهمفيمضتتكنلمالتيوالأوجاعالطاعونفيهمظهر

()2(اللهعذاببأنفسهمأحفوافقدقريةفيوالرثاالزنىظهر)إذا:وقال

تهددخطيرةصحيةأضرارإلىيؤديالزنىأنالحديثوالعلمالطبأثبت

وهو،السيلانمرضمثلعلاجهايصعبالتيالخطيرةبالأمراضكلهاالبشرية

ويسببه،الألممنحالةفيصاحبهيتركفهوالأطباء؟علاجهفيحارمرض

وينتقل،أزواجفييتراصالشكلكلويميكروبوهو)جونوكوك(اسمهميكروب

بيومينالجريمةبعدالمرضأعراضعادةوتظهر..الجنسيبالاتصالالوباءذلك

التبول،أثناءخاصةجذامؤلم،المصابالعضومنمؤلمصديديخرجإذ"ثلاثةأو

المفاصلالتهابعنفضلأ،الألمشدةمنعليهيغشىالمريضليكادحتى

العين.قزحيةفيوالالتهابات

.4671برقمالأوسطالمعجمفيالطبرانيرواه)1(

2261.برقمالمستدركفيالحاكمرواه)2(
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المطصرةيةالنئووال!شةالكريم!آقالقرفيالكلمصعجازاك

ع!حمر!عر!ع!عرعرع!ع!!عرءعرع!!ع!

إلىتؤديالخارجيةالأعضاءمنجنسيةإفرازاتظهورأعراضهأهمومن

الرجل.فيالتناسليالجهازأجزاءجميعالتهاب

والتهاباتبارثولينغدةالتهابإلىيؤديالسيلانفمرضللمرأةبالنسبةأما

بالظهرشديدةآلاموإلىالعقمإلىويؤدي،والمبيضفالوبوقناةالرحمعنق

وبالمفاصل.

التهابمثل:الجسمأجزاءسائرفيالالتهاباتإلىالسيلانيؤديكما

هبوطإلىيؤديقدمماالقلبعضلاتوالتهاب،السحائيوالالتهاب،المفاصل

القلب.وظائففيشديد

خطيرمرضوهو-بالزهريويعرف-السفلسمرضإلىالزنىيؤديكما

مكانمؤلمةغيرببثرةيصاب،جريمتهمنأسابيعأوأيامبعدالمريضيصيب

وأسنةوبعد،الدمفيالجرثومةلتحلقلائلأيامبعدالبثرةهذهوتزول،الجريمة

وتستمر..الجسمأنحاءبعضفيتنتشرنحاسيةحمراءبقععليهتخرجسنتين

حيثمخه،فيأو،كبدهفيأوقلبهفيوتظهرفيهتعيشالمريضدمفيالجرثومة

فيآفةأوجنونأومبكرخرفأوبشللالمريضفيصاب،تكونأنلهاالثهيشاء

نأقبلالجنينفيموت!ذريتهفيذلكويؤثر..وأحشائهكبدهفيقرحةأوقلبه

.يموتثمقليلأيعيشفإنهوعاشولدوإنيولد،

وأالتناسلأعضاءعلىوالتورمالقرحةالخطيرالزهريمرضأعراضومن

ذكرها.سبقالتيالبقعظهورمعالجفنأواللسانأوالشفة

والتشؤهاتالشرايينوتصفبوالعمىالشللالخطيرالمرضهذاويسبب

والأولاد.الزوجةإلىالمرضهذاويتعدى..الجسيمة

س!س

كع؟!ل!94
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الزضتحريم

ع!ع!!*عر!ع!ع!!ع!ع!-ع!!ع!!

)باراتشيما(تآكلإلىفيؤديالعصبيالجهازعلىالمرضهذايؤتركما

والمفاصل.الحسيةالأعصابواضطرابالمخ

والنفسيةالعضويةالخطيرةالأمراضمنذلكغيرالزنىيسببكما

مناعتهالجسميفقدبهالذيالإيدزمرضالأمراضهذهأخطرومن،والأخلاقية

المجتمعاتفيسيمالاالعصرهذافيالبشريةيهذدجحيموهومرضأيضد

المنحلة.

!!!
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الح!يث!،!نتقادةتالنقل،لاةله

وتعالى:تباركالثهيقول

"!تغقئون،تاتخلقؤزاتة.ؤآتخيزيزضئوقاؤآتيغاكؤآجمخلأ

8(.:)النحل

"!قئكئونقايئ!،فنكمؤخقغتا!آتتشخونيآنفقلثفىذرسثتمخمفنىأئافئوإلأإ

.(44-12)يس:

.(42:لرحمن)ا"!آئتخيركألأغقيمفىآفنشثاثآلجؤايىؤتةإ

والانتقالالنقلوسائلمنالكريمةالآياتهذهنزولزمنمعروقايكنلم

فييركبونهماوبعضوالإبلوالحميروالبغالالخيولمثل:المعروفةالدوابسوى

أشارالكريمةالآياتهذهفي-سبحانه-اللهأنإلأ،الصغيرةالفلكمنالبحر

إلىفألمحعلمها،إلينايصللمالتيالوسائلمنالمزيدلناسيسخرأنهإلى

.والطائراتوالسياراتالسفنصناعة

الفلكيماثلماأي(قىكئونتايي!ينقىؤخقغتا!:تعالىقولهففي

التيالكبيرةالنقلوسياراتالقطاراتمثل:الحجمحيثمنالبرفيالمشحون

.والركابالمحمولاتمنالكثيرتحمل
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المط!وةالنئويةوالدشةالمريمالقرأقفيالكلمصعبازا!ا

ع!ع!ع!ع!!!عرع!!!عر!!!!-!

لىإإشارة(!آثتخيركألأغقغفيآقن!ثئاثآلحؤايىؤلة!:تعالىقولهوفي

حيثمنوذلك،المتطورةالبحريةالمواصلاتوسائلمنوغيرهاالحديثةالبواخر

.كالأعلاموطولهاوارتفاعهاعلوها

مناكئشفماتحتهفيدخل(تغقمونلآظتخفقأ:تعالىقولهوأما

الوقتفييتكشفوسوفوالحمير،والبغالكالخيلفرديةانتقالووسائلسيارات

.الآنحتىنعرفهالمأخرىأشياءالمقبل

!!!
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ا،!!لمضات

وتعالى:تباركالثهيقول

آلأزضىتيتا8أئايزؤتأقلآآنغئرغليهئمطاكختئاتآءئئمؤةخؤلأ،تئغتاتلأ

ء-?ب
.(44)الأنبياء:(!الغيبوتافهماظزايخقايقتنقصقا

شأنه:جلويقول

آفتل!كزآلئقازؤدكيززآلئ!ايىغلىآلقل!كيززيآفخئيؤآلأزضنآلشمتؤتضققإ

آتغفز!(آتغنر!زئؤألائ!ئىثاتجلىئحلاتخيرىؤآتغضزآلشضمقؤشخز

.(5)الزمر:

تعالى:ويقول

ومال:

2(.0:لنازعات)ا!!ذخئقآذالكتغذؤآلأزضنأ

.(17:)الرحمن!!آقغيىلمحقؤزبآقعثزكقزبإ
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المطمرةيةالنئووال!شةالكريمالقرأنفيالكلمبمعجازا!إ

ع!ع!!!ع!عر!!ع!!!ح!!-عرع!حمر

فيوذلك،الأرضاستدارةإلىإشاراتوغيرهاالكريمةالآياتتلكفي

التالي:النحوعلىالكريمةالآياتمنالا!لفاظبعضتعبيرات

يأكالدحيةجعلهاأنهتعني)دحاها(!طمةأناللغويةالمعاجمتوضئح

عادةويكون،النعامبيضمكانأوالنعامبيضةمعناهاالأدحوةوكلمة،كالبيضة

الشكل.مستديرة

الأقماررحلاتأثناءفيالتصويرآلاتسجلتهاالتيالصورأوضحتوقد

عليهتدلمايطابقهذامستدير،الحقيقيالأرضشكلأنالفضاءفيالصناعية

والعملية.النظريةالبراهين

،الاتساعمعالبسطهما:شيئينعلىيدل)دحا(لفظأنيلاحظكما

فيأمامنانراهاالتيايأرضعنالتعبيرفيروعةوهذه..التكوينفيوالتكوير

وهذا،كالبيضةمستديرةالأمرواقعفيوهىالأرجاء،فسيحةمبسوطةالظاهر

خلقه.شيءكلأتقنالذيالحكيمالعزيزتقرير

شأنه:جلقولالأرضكرويةيثبتومما

.(17:)الرحمن!!آقغيتل!ؤزبآقشزقونزثإ

واحدشروقسطحهاعلىيكونأنلوجب،منبسطةالأرضيةالكرةكانتفلو

كاملعنالنورويحتجب،تشرقحينسطحهاكاملالشمسفتنيرواحد،وغروب

.تغربحينسطحها

الشرقيةالجهةتنيرعليهاتشرقحينماالشمسفإنكرويةالأرضأنوبما

ويجري،ظلمةحالةفيالنورعنمحجوبةمنهاالغربيةالجهةوتظلفقطمنها

الجهةتظلبحيثوتنيرهامنها،الغربيةالجهةعلىالشمستشرقحينماالعكس

!!!
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اذرضاسترارة

!عع!ع!عرع!ع!ع!عرع!ع!ع!ع!!ع!!عرت

الأمروهذا..عنهاالشمسغروببسببالنورمنمحرومةمظلمةمنهاالشرقية

الشكل.كرويةالأرضكونمنإلأيتاكىلا

سبحانه:وقوله

.(5)الزمر:(آيل!غفآلنقازؤيكيززآل!ايىغلىآلقلككيززأ

أيةفيتعالىالثهقولويؤيده..كرويجسمحولإلأعادةيتملاالتكويرأن

أخرى:

(!تقئويشتخوتفىؤصعآلفارمتايقآئتهلؤ،آتغمزئذيىكأنقآتنتيآلصئت!منلآا

:04(.)يس

تعالى:قولهوفي

44(.)1!نبياء:(أكلزايقآيقتنغضقاتاق%لأزصفائاتزؤتاقلآأ

وهو،الشكلبيضاريةبل،الاستدارةتامةكرويةليستالأرضأنإلىإشارة

باستمرار.تتناقصالأرضقطريبينالنسبةأنالحديثالعلمأكدهما

المطي!الظلقفممبطة

!!!
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!
وتعالى:تباركالثهيقول

قضنكتتمآذخفوأآلفتلتل!!اتتقةقاتتآلئتليؤابغلىأتؤأاذآخقأ

.(18:لنمل)ا،!تشغزونلآؤفزؤخئوذةرشقفتلنلآتخطت!نكئم

تعالى:وقال

آئبهنضفيثرظتائاأنثائكمجأنئململاطتر!طزنخناخن!ؤلآآيازضيفيذا!بؤبنؤناأ

38(.:)الأنعام(!ثحمثروتز!ثمإلتثصجفتئين

أثبتهماوهذا..بهاويتحدثيتخاطبلغةللنملأنالأولىالكريمةالآيةذكرت

علىالقائمةالاجتماعيةالنملحياةعن،الدقيقةبوسائلهاالحديثةوالأبحاثالعلم

بهاينظمخاصةولغةتفاهمأسلوبلهالنملمجتمعوأن،بينهافيماالتفاهم

.الأحياءوسائروالبعوضالنحلعالمفيكمابعضمعبعضويتفاهم،عيشه

كماوالنمل..المختلفةبشؤونهيتصلماكلفيبعضمعبعضهالنملويتفاهم

الجسوروإقامة،الطرقمدمثل:جماعيةبمشروعاتيقومبيئاتهمختلففيشوهد

بالتفاهمإلأالأعمالهذهإنجازعلىالتعاونيتمأنيمكنولا..مستعمراتهوبناء

بينهم.متداولةبلغة
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المطصرةالنئويةوالدشةالكريمالقرأقفيالكلمبمع!ازاك

ع!ع!!ع!!!ع!ع!ع!عر!!عرع!-ع!!

أنهكما،المنافعوتبادلللتعاونمجتمعاتفييتلاقىالذيالوحيدهووالنمل

علىيدلمماذلكوغيرموتاهبدفنيهتمالذيالحشراتسائربينمنالوحيد

سلوكها.كلفييحكمهاودستوركيانولها،نشيطةحيةمنظمةحياة

النملأنبهاقامواالتيالعلميةالمشاهداتبعد،الحشراتعلماءويقرر

قبلالحبوبفلقبعمليةالنملقيامذلكعلىيدفكوالذي،خارقبذكاءيتميز

يعمدفإنهفلقهايستطيعلاالتيوالحبوب..تنبتلاحتىمخازنفيتخزينها

الرطوبةأوالبلليصيبهالاحتىومنظمةدوريةبصفةالشمسفينشرهاإلى

!ا.

بدقة،النمد"جسمتشريحالإنساناستطاععندماالحديثالعلمأثبتولقد

الإلكتروني،الفحصبأجهزةبالاستعانة،تفصيليةدراسةأجزائهاودراسة

ذكاءيؤكدعجيبمغبوجودتمتازأنهافوجد..المختلفةالأشعةواستخدام

تحتإلائرىفلاالمليمترعنيقلإذ-صغرهبرغمفهو..النمللدىرهيتا

عصبيةمراكزومن،الإنسانكمغرئيسيينفصئينمنمخهيتكون-المجهر

توقعتقدالنملةأنإلىالقرآنوإشارة..كذلكالإنسانفيكماإحساسوخلايا

لذكائهاذلكيكونإنما-السلامعليه-سليمانجيشمنالمثثرالنمليصيبأن

للأمور.تبصئرهاوحسن

كوك()ماكد.ذكرلقدحتىالواسعةمستعمراتهابناءفيذكاؤهايتضحكما

مكونةكانتفدائاخمسينمساحتهاتبلغ)بنسلفانيا(بللنملهائلةمدينةرأىأنه

محيطهاوكان..أقدامثلاثقرابةمعظمهاوارتفاع...عشوستمائةألفمن

)ماكاستنتج(النمل)بمقاييسحجمهاوبمقارنة،القاعدةعندقدفاعشرةاثنتي

ا!بر.الهرمحجممثلمرةوثمانينأربعحواليالمدينةحجمأنكوك(

!سس
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الئمل

!!!!!!!!!-!تس!!عى
ودهاليزكثيرةتعاريجبهالسائد،هوالأفقيالطرازالنملعشفي:ويقول

أحياء.منهانخرجأناستطعنالماأحدهادخلنالوبحيث،تنتهيلا

..طابفاعشرينإلىيصلقدالطوابقمنعددعلىعادةالعشويحتوي

ا!ثرفالجزء..الحرارةدرجةأساشاتحددهالذيالخاصغرضهطابقولكل

...الصغارلتربيةخصيصئابهيحتفظالعشفيدفئا

المنييالظ!قاالهفممبطلأ

!!!
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!
وتعالى:سبحانهاللهيقول

طفتنثتخابقؤلمجهئنقؤفيتؤقي!ينتؤفييغشتحةتخهـفجئيأؤكفتنوفىأ

تةوقضائوراتةرآللةئزمخغليؤتنيزنقايكذتزيذةوأخزقياذآتغضيقؤقىتغها

04(.)النور:أنور!ين

البحرية،البيئةعنبعيذاالصحراءفيباديةفيلمجي!اللهرسولنشألقد

يثبتمما،الدقيقالوصفهذايذكرحتىالمحيطاتتلكعبر!شي!قطيسافرولم

العلميالإعجازهذافيهيتجفىالذي،العظيمالخالقاللهوحيمنأققطغا

وأمواجه.البحرعواصفظواهرأهمالكريمةالآيةهذهجمعتفقد!الدقيق

ومنمؤخزا،إلأالعلميكتشفهالمالتيالعلميةالحقائقلبعضتشيرفهي

:الأمواجمنأنواعثلاثةتوجدأنهوالأمواجالبحارعنالمعروف

الريح.بدفعوتنشأسطحيةأمواج1-

القمر.لجاذبيةنتيجةوالجزرالمدأمواج2-

عاتيةأمواجوهي،المحيطاتمنالسحيقةالأعماقفيتحدثأمواج3-

قاعفيزلزاليةحركاتمنوتنتج،الطائراتكسرعةبسرعةوتسير

راكببهايحسلاوقد،المحيطجوانبمنكتلانهيارأوالمحيطات

الساحل.قربمدمرةتكونولكنهاالبحر،عرضفيالسفينة
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المطصرةالنئويةوالدشةالكريمالقرأزفيالكلمكلع!ازا!ا

عر!!عرحم!ع!عرعر!عر-حم!!!حمر!عر
تليسكوباتباستخداموذلكالحديثالعصرفيإلاذلكإلىالعلماءيصلولم

يستطعلموغموضوأعاجيبأسرارمنفيهاوماالبحارأنفوجدوا،جذادقيقة

..منهااليسيرالنزرسوىيكتشفأنالتكنولوجيابأحدثالمزؤدالحديثالعلم

البحارأعماقفيتسيرالتيالبحريةوالتياراتالأنهاروجودالأعاجيبهذهومن

إلأالحديثالعلميكشفهاأنذونشاسعةمسافاتإلىالعذبةالمياهحاملة

مؤخرا.

،وحرارةملوحةأقلمياهذاتبحريةأنهار-البحارأعماقفي-توجدكما

وبشكلالبحار،أعماقفيالأنهارهذهوتتحركالتجمد،درجةإلىتصلقد

فوقها.تسيرالتيللتياراتمعاكس

هوالآخرفوقأحدهماواحدمكانفيبحرينتيارينوجودعلىمثالوأغرب

المحيطمعالمتوسطالبحربالتقاءطارقجبلمنطقةمنبالقربوجدما

المتوسطالبحرمنالماءتبخرمعدللزيادةونتيجةالشتاءأيامففي!الأطلنطي

العاليةالملوحةذاتالبحريةالمياهفإن،الأطلنطيالمحيطمنيتبخرماإلىنسبة

النهرهذاأثروئشاهد،المحيطباتجاهيندفعتياراوتؤلفالبحرأعماقفيتغور

حرارةوالاكثرملوحةالأقلالسطحيةالمياهتتجهحينفيالأطلنطيالمحيطوسط

التيارفوقعلوياتيازامؤلفة،المتوسطألبحرهبات!ظالأطلنطيالمحيطمن

.الاتجاهفيلهومعاكعمتاالسابق

!!!
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!
شأنه:جلاللهيقول

ينصل!ئم!تغيرشئونآلشخيرؤيماؤينب!و"لاآلجتاليينآيحدىالبنخليآالىزلكؤاؤخىإ

انئلئافي!ثيقابريخعهئةرأتؤئختيص!تزالىئطويقاينمخزبخدبهلآجزئلث!مئبنتآشليمآلئتزتئمب

68-!6(.:)النحل!!!تقكزونلغؤمعلأيةذالكق

رر!تكيأخي:فقال!لمخي!النبيأتىرجلأأنبهتالخدريسعيدأبو!!د!ى

الثالثةأتاهثمعسلأ(.)اسقه:فقالالثانيةأتاهثمعسلأ(.)اسقه:-لمجي!%فقال.بطنه

وكذبالله)صدقلمجي:الرسولفقال.فعلتقد:فقالأتاهثمعسلأ(.)اسقه:فقال

()1(.فبرئفسقاهعس!.اسقه،أخيكبطن

حقيقةهوللناسشفاءفيهبأنالنحللعسلالكريمالقرآنوصفأنعلمياثبت

للجراثيم.مضادةخواصمنبهتتمتعلما،المادةلهذهالتحاليلأثبتتهاعلمية

ذلك،منللتاكدوغرتاشرقاالعالمبقاعشتىفيكثيرةتجاربأجريتولقد

فيدورهوعنالعسلعنالكريمالقرآنقالهماصدقعلىجميعهابرهنتوقد

.لأمراضاءشفا

نأراعهالذي)ساكيت(البكتريولوجيالعالمبهقامماالتجاربهذهبينومن

عنفتساعل..لتلوثهانتيجةالجرثوميةالأمراضتنقلالطبيعيةالأغذيةمنكثيزا

بزرعفقام..المعمليةالتجاربإلىفلجأ..الأمراضنقلمنالعسلموقف

.0536برقمالبخاريرواه()1
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المطصرةيةالنئووالدشةالكريمآقالقرفيالكلمكلعجازا!ا

ع!!ع!عرع!!ع!ع!ع!عرعرحمر-عرعرع!ع!

أذهلتهوقدينتظر،ولبث،الصافيالعسلمنمزارعفيالأمراضمختلفجراثيم

عدةفيعليهاوقضي،الجراثيمهذهجهيعماتتفقدعليهاحصلالتيالنتيجة

جراثيمفماتت..أيامعدةأقصاهامدةفيمقاومةأكثرهاماتحينفي،ساعات

الالتهابجراثيموماتت،ساعة42بعدالتيفودوجراثيم،ساعة84بعدالتيفوس

عليهاقضيفقد،الشكلالعضويةالزحارجراثيمأما..الرابعاليومفيالرئوي

.ساعاتعشربعدتماقا

نتائجهصحةفأكدنفسها)ساكيت(تجاربكندافي)بوكهيد(د.أعادوقد

بالعسل.تموتللإنسانالأمراضتسببالتيالجراثيمأنوأثبت

هوالنحلعسلإن:العلميةأبحاثهبعضفيإسماعيلالعزيزعبدد.ويقول

فهو،الطببتقدممستمرازديادفيواستعماله،الأمراضأغلبفيالطبيبسلاح

التسممضدويعطيالوريد،وفيالجلدوتحتالشرجيةوبالحقن،بالفميعطي

التسممضدوكذلكوالكلوروفورم،والزئبقالزرنيخمثل:خارجيةموادمنالناشئ

أمراضمنوالناتج،البوليالتسمممثل:الجسمأعضاءفيأمراضمنالناشئ

وفي،الصدريةالذبحةحالاتوفيوالحصبةالحمياتوفيوالأمعاء،والمعدةالكبد

.الأمراضمنذلكوغيرالمخيةوالأورامالمخاحتقان

منكافةالحديثةالأبحاثإن(:)العسلكتابهفيالدقرنزارمحمدد.ويقول

معالجةفيفعاليةالموادأهممنالنحلعسلاعتبارعلىتجمعوعلاجيةتجريبية

...الدمفقرمنالمختلفةالأنواع

بالعسل،قلبيةبآفاتالمصابينعالجالذي)جولومب(د.ذلكأكدوقد

الرئوي،ال!مثلمرضىعلاجفيالعسلاستخدمالذيريشأبوود.

والجميع،العسلبواسطةالمعديةبالقرحةمريض006عالجتالتي)خوتكبنا(ود.

...الحمراءالدمكرياتعددزيادةفيدورهأكدواقد

!ع!!
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الئظعنشل

-!!!س!!!!!!س!!س!!

السويسرية،المصحاتبعضفيالعسلعلىدراسةاجريتسويسراوفي

ثمانيةإلىأربعةبينتتراوحلمدةالعسملبتناولهناكالأطفالألزمحيث

كما،الأولالأسبوعمنذازدادتقدالهيموجلوبيننسبةأنفلوحظ...أسابيع

الطفلعندالزيادةتفوقالوزنفيزيادةأيضتاالدراسةعلىالمشرفونلاحظ

العضلية.القوةفيوزيادةعسلأ،يعطلمالذي

إلىذلكويرجعالكبد،أمراضعلاجفيبنجاحالعسلاستعمالعلمياثبتكما

لخلاياطعاقاكونهإلىبالإضافةأنهتبينحيث،والبيولوجيالكيميائيتركيبهطبيعة

الحيواني،السكرمنالكبدمخزونمنيزيدالجلوكوزفإنوأنسجتها،الجسم

للعدوى.الجسممقاومةمنويزيد،الأنسجةفيالغذائيالتمثيلعمليةوينشط

العيونطبقسمرئيس)فيشر(العالمأعلن،العيونأمراضعلاجمجالوفي

العيونأمراضلعلاجالأدويةأنجحمنواحذايعتبرالعسلأنأودسافي

المختلفة.

مرهمفيفاستعمل،نطاقأوسععلىللعيونالمراهمفيالعسلاستعملوقد

البرافين.بدلسلفيدين،3%

العلماءتوصلإذوالأمعاء!المعدةأمراضفيناجحعلاجالعسلأنثبتوقد

،المعدةحموضةعلاجفييستخدمفهولذلك،القلويةكامنمركتابالعسلأنإلى

فيبتناولهوذلكعشروالاثنيالمعدةقرحلعلاجبالعسلالأطباءينصحكما

.ساعاتبثلاثالعشاءبعدأوبساعتينالإفطارقبلدافىماءكوبصورة

،المعدةحموضةلعلاجكافالنحلعسلأنالأطباءمنجماعةأعلنروسياوفي

كبير.بنجاحعشروالاثنيالمعدةوقرحء،والقي،والإمساك،المعديوالنزيف

!!!
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!
شأنه:جلاللهيقول

تؤ!آقضننرلونتخنأئمآتئرنيينأنزئئموةةأنئتم!ت!ثقئونآئلأىآتضآةكئزأتزةأ

7(..68-:)الواقعة(!تشكزوتتقؤلآءاضاتجغفتةتمثتآة

تعالى:وقال

.(1-112:رقلطاا)(!لضذعآاتذؤآلأزضي!لرخعآاتذلشتآءؤآإ

مهمة،علميةحقائقالكريمةالآياتهذهفي-وتعالىسبحانه-اللهذكر

ذلكبعدثمتتبخرالبحارمياهأنالحقائقهذهومنقريتا،الحديثالعلماكتشفها

شكلعلىأخرىمرةالأرضإلىتعودثمسحاتا،فتصبحالسماء،إلىتصعد

وتتبخر،الدورةتتمأخرىومرة..الأرضإلىالماءترجعالسماءأنأي..مطر

يتركالذيالماءأنأي..الماءيعودثمالسحابوينشأ،والمحيطاتالبحارمياه

لهذاأدائهدقةفيالقرآنيالنصنإليهيشيرماوهو،أخرىمرةإليهايعودالأرض

الحقيقةعرفنافإذاالمطر،ذاتوالسماءأي:أآلزخعذاتؤآلشتآءأ:المعنى

وأشمل.المعنيفيأدنالآيةتكونالعلمية

زراعيةدورةفيذلكويتكرر،الزرعمنهاليخرجتتشققالتيوالأرض

(آلضذعذاتؤآيازضيأقال:منفسبحان
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المطصرةيةالنئووالمشةالكريمالقرأقفيالكلمصع!ازا!ا

ع!ح!!ع!ع!ع!عرع!ع!ع!!!ع!-ع!حم!!

اليونانفيالأطباءمنكثيرذكربالعسلالجلديةالأمراضعلاجمجالوفي

الجراحيةالتقرحاتمنكثيرشفاءفيالنحلعسلقدرةيفيدماوروسياوألمانيا

لجلدية.وا

الضماداتإنجليزيةبمجلةلهمقالفي(برلمان)ميخائيلد.وصففقد

للشفاء،المريضيتماثلحتىساعةوعشرينأربعكليغيرهاكانالتيالعسلية

وسهلةرخيصةأنهاعنفضلأللجلدومغذيةللجراثيممضادةضماداتأنها

فغالة.أنهاإلىبالإضافةوالاستعمالالتحضير

جدامفيدأنهكماسكرياته،وامتصاصتمثيلهسهولةالحديثالعلمأثبتكما

أنهلوحظكما،والأنفالحنجرةالتهاباتشفاءوفي،التقيحمنالجروحتعقيمفي

يومبعدويوقا،يتناولونهالمعفرينفغالبية!الشيخوخةأعراضمقاومةعلىيساعد

والتيفودالروماتيزميةوالخمىالمعدةوقروحوالكبدالقلبلمرضىفوائدهتتضح

الأرتكارياعلاجوفيالنومولجلب،النفسوضيقكال!بةالنفسيةوللأمراض

الآيةفيبهنفتخرعلمياإعجارايجعلهمما،الأمراضمنوغيرهاوالإكزيما

عسلأأخاهيسقيبأنالرجل-لمجيروالرسولوأمرشفاء،فيهأنذكرتالتيالكريمة

بطنه.لعلاج

!س!
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المطصرةالنئويةالدشة9العريمالقرأزفيالكلمصعجازاك

ع!ع!عرعرع!!ع!ع!!ع!ع!!عرءع!ح!!

فيالماءتبخريثيرللشمسالحراريالإشعاعأنالحديثالعلميقرركما

ويشكلالجو،نحوبخارمنهافيتصاعدالمائيةالمسطحاتوجميعالمحيطات

بعدالسئحبنقلفيدورهالتؤديالرياحتتدخلعندئذتكاثفه،طريقعنسحتا

يمكنكمامطزا،تعطيأندونالسثحبتختفيوقد،متنوعةمسافاتإلىتشكليها

وقد،كبرىكثافةذاتشحتابذلكلتعطيأخرىكتلمعالسحابكتلتلتقيأن

المطربوصولالدورةتتمماوسرعان،تطورهامنمرحلةفيمطزالتعطيتتجزأ

البحر.إلى

فيالكهربائيةالشرارةبفعليتكونالمطرأنالحديثةالعلميةالحقائقومن

والنتريكالنتروزحمضيبتكوينالماءتفسدأنالشرارةلهذهويمكنالسماء

ماوهو-تعالى-اللهمشيئةلولاالجوفيوالنتروجينالاكسيجينلاتحادنتيجة

تعالى:قولهفييتجفى

ققؤلاءاتيتجغفثقنثتآةتؤ!آلئترالونتخنأنمآثئزلبينأنرتئئوةةأنئثمإ

7(..96-:)الواقعة"!تشكزوت

المطي!الظلقالهف!بطلأ

!!!
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!
2(3(4(5(
6(7(8(9(.(1(

هاشم.محمدمحمدد/الكريموالقرآنالأدوية
الصمد.عبدكاملمحمد(،النبوية)السنةالإسلامفيالعلميالإعجاز

الباقي.عبدنورخلوفد/.والحيةالميتةالأرض

العلمي.الإعجازهيئة.قراميرابعزهيرد/.بالصلاةالاستشفاء

الستين.فوقالمسنينلدىللقلبالوظيفيةالكفاءةرفععلىالصلاةتاكير

والسنة.القرآنفيالطبيللإعجازالأولالمؤتمر.رشديمحمدسلوىد/

.8591القاهرة

!.!ع7ح351حا-ح"3هوله"+،ح5)ه!أء

2عددوالسنةالقرأنفيالعلميالإعجازالهيئةالعلميالإعجازمجلة

.م6991هـسبتمر1417سنةالأولجمادى

بمجلةمنشوربحث.ساهلفاروقد/.النبويالحديثفيالطبيالإعجاز

.م8491سنةسبتمبرعددالإسلاميالوعي

سنةيوليةالإسلاميالوعيمجلة.الفقيالقادرعبدم/.والمعادنالقرآن

.م8291

الحنفي.محمدالمنعمعبدد/الكريمالقرآنإعجاز(

الشرقاوي.اللهعبدمحمدد/.الطبوحقائقالقرآنإشاراتبينالمحيض(

.م8591مايوالإسلاميالوعيمجلة
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المطصرةيةالتئوالدشة9الكريمالقرآنفيالكلمكلع!ازا!ا

!!س!س!!!!!!!-!!!س
الصاويمصطفىد/.القرآنيالإعجازفيوالشكلالمضمونجماليات)12(

الحويني.

الجميلي.السيدد/القرآنفيالطبيالإعجاز)13(

8591.مارسالعربيةالمجلة،الشمرياللهعبدد/،وعلاجأجرالسواك)14(

يونج.كارلد.نفسبماعنيبحثالعصريالإنسان)15(

.م8/11/7791الجمهوريةصحيفة)16(

.ميديكاللاروسالطبيالقاموس)17(

.م8691مارسالإسلاممنارمجلة-السقاسلامةالسيدد/القاتلاللعاب)18(

هشامد/الكلابلاقتناءالصحيةالمضار8691مارسالإسلاميالوعي)91(

الخطيب.إبراهيم

نجيب.محمدد/الإسلاميالطب02()

فيالإسلاميالوعيمجلة،نوفلالرازقعبدد/القرآنآياتمنوبيانعلم)21(

8491.يونية

موسكو.7691الأولالعددالروسيةالأغذيةمجلة)22(

الزنداني.المجيدعبدالإيمانعصروغدا)23(

.***س!أأأع!ح!+ه!.3)24(

الزنداني.المجيدعبدالشيخالإيمانطريقالعلم)25(

الزنداني.المجيدعبدالشيخالإسلامهوالعلاج)26(

***.!حءهأ،أس!3.حر+ه-+س!س!ر+2.23+أ؟(72)

73.ص!الثانيالجزءالزندانيالمجيدعبدالتوحيدكتاب)28(

الإبلإلىينظرونأفلابعنوانمقال8491أغسطسالإسلاميالوعيمجلة)92(

الفقي.القادرعبدمحمدم/؟خلقتكيف

!!!
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ب!
)03(
)31(
)32(

)33(
)34(
)35(

)36(
)37(

)38(

)93(

)04(
)41(
)42(
)43(

)44(

جيلمراا !س!!!!!!!!سس!!!
الجميلي.السيدد/القرآنفيالطبيالإعجاز

محمود.مصطفىد/الملحدصديقيمعحوار

الإعجازهيئة.ط/الحاضريعليبنشبيبد/دواءوليسءداالخمر

الإسلامي.العالمرابطة،العلمي

العزيز.عبدالحميدعبدد/)1(جزءوالإسلامالطب

.القرآنمكتبةالعزيز،عبدكمالمحمدد/الإنسانحواسفيالقرآنإعجاز

السعوديةالدار-عليمحمدد/المصطفىوحديثالطببينالعدوى

لتوزيع.واللنشر

.العشريالسيدالمنعمعبد.الكريمالقرآنفيالكونيةالآياتتفسير

العددوالإيمانالعلممجلةمنالراويإبراهيمد/الإسلامعجائبمن

7691.سنةالخامس

الإسلاممنارمجلةالميلاديالقادرعبدالمنعمعبدد/النومظاهرةدراسة

8291.سبتمبرعدد

للقرآنالعلميالإعجازجمعيةندواتمن692/4991العددالإصلاحمجلة

.القاهرةفي

.الجواريمرعيمقدادد/.الحئالجميلمحمدد/القرآنفيالعلوم

القوز.الحميدعبدأنس؟تبصرونأفلاأنفسكموفي

عطية.محمودعليد/الغذائيةالموسوعة

8/8491،الإسلاميالوعيمجلةالصناعيةالرضاعةوأخطارالإسلام

الزرقاني.الرسولعبدد/

الإسلاميالوعيمجلةصالحالمحسنعبدد/أولادهنيرضعنالوالدات

.01/8491

!!!
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المطصرةيةالنثووال!شةالعريمآنالقوفيالكلمكلع!ازا!ا

ع!ع!ع!!عرحمر!!ع!عرع!ع!-ع!ع!!عر

ورحمةالنساءعلىالرجالقوامة01/8191الإسلاميالوعي)45(

.الفرماويالحيعبدد/المجتمعفيبالمرأة-تعالى-اللهمن

الحمامصي.العالعبد.العصوركلمعجزةالقران)46(

محمدد.الكريمالقرآنإعجازمنبعنوانمقالالإسلومياللواءمجلة)47(

.البليديرضوانحسين

العزيز.عبدالحميدعبدد.والإسلامالطب)48(

السيوطي.سعيدمحمدد.لمجفمحمدللنبيالطبفيمعجزات)94(

عبدالمنعمعبدمحمد،والتناسليةالجلديةالأمراضعلىإسلاميةنظرات05()

.العال

.الفنجريشوقيأحمدد.الإسلامفيالوقائيالطب)51(

.شهوانمنيرمحمد...العلمإلىيدعوالإسلام)52(

الإسلاميالوعيمجلة،العابدينزينوجيهد.والأمراضالفاحشة)53(

.7691أغسطس

.خطابالدينصلاحد.القرآنفيالعلميالجانب)54(

.الظواهريمحمدد.م7791هـ-7913عددوالإيمانالعلممجلة()55

01/8391.الإسلاميالوعيمجلة)56(

؟(،فريدةبخصائصالنحلعسلامتاز)لماذا11/7691الدعوةمجلة(ه)7

علأم.محمدحسند.

.بوكايموريسالحديثةالمعارفضوءفيالمقدسةالكتبدراسة)58(

س!س
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الموضوعىالفهرس

الموضوع

مقدم!
الختان

البلحنخيل

،يلا،كاالسماء

الميت!لمكايلاءإحيا

الوسطيالصلاة

اله"اياأمراكا!نا،قاقيالصلاة

الملاتيت

اللاقيقل!نخا

الحجا،ةضاالمياهتفجير

السوداءالحب!

المحيضفيالنسا،اعتزالا

الخنزير"لحم،الد!الميت!تح!يم

الواله

للقلقعلاحأعطم-تكالى-الل!ذكر

السلا!علي!أيوبالل!نبيعلاحفيالكلمي!يلاسيألم

فكيها،طبيك!أةالميعقلنقص

الكلبمرض

الصح!أساسالصيا!

!ميئ!الخاب!زلكااصي!ان

الصفحة

9

17

91

21

25

92

31

+

35

37

93

47

94

95
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ع!ع!!عر!ع!!عرع!!ع!ع!عرع!ع!!ع!عر

الصفحةالموضوع

ال!ربجزيرة

الجبال

البحا،أسرالم

الترب!اهتزاةات

الإنانخلق

ال!باب

،فاتالمق!"علمالنحاس

الإبل

،النهـالمالليل

دخاناكانتالسطء

الكعكبوت

الخنزيرلحمتح!يم

الخمرتح!يم

أنطفأثممنيياكانالقمر

الكهفأهلنو!

خضرلةالشجر،دالوقو

المولود،جنسالمني

الحيوان،علمالقرآن

الحياةد"،ة

المثمفب

الجيولوجيا،علمالقرآن

الز"جيقظاهرةالحي!..،اماثناتالقرآن

القسل

!!!

ال!!مممير؟23

61

65

67

71

*

97

81

83

85

87

98

19

39

901

113

911

121

123

125

127

912
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الغصرس !!!!سس!!!!!!!!!!!س
الصفحة/الموضوع

يلايمقالجانبعلىالنو!،حكم!لتنيءكلفيالتيامقحكم!

الجلهـي!لؤمراكاضا،قاي!الو!عوء

نابز!"كلالبوا،8كلتحريم

ال!ضاع!ي!

الفضب

الحراعالب!مك!

نانلل!فح!لم

الخض

،كالة،نناال!

اناءأمرأكا،ب!ض8التبم

الكيق

لليجلأةالميفح!مصا

الزيتون

الكنب

الئيق

أم!مقالطفللمضاع!

كاةنثىالاجمرليس

السماء

الفضاء

الر،ع

الضحيالحج!أسلوب

الطرلااللحم

البصرعليالسيتقهـيم

!!!

131

133

137

913

914

153

157

915

161

163

165

167

916

171

\*

175

\*

917

181
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الصفحةالموضوع

الطفيليات،"سيااب!

ا!البؤ

الئبق

،د،اءداءالذباب

"القمر!الشمسيالتقويمبيقالكلاق!

،القمرالشمس

الزشتحريم

الحهـيث!نتقالا،ا8النقل،لائل

لة،كااستهـا"ة

للنط

البحرظلمات

النحلعسل

المطرنكؤن

المراجع

الفهـرس

سس!

183

185

187

918

191

391

591

991

102

502

902

211

215

217

221

https://www.facebook.com/guidedlibrary/

	الاعجاز العلمي في القرآن الكريم و السنة النبوية المطهرة
	مقدمة
	الختان
	نخيل البلح
	السماء و الارض
	احياء الارض الميته
	الصلاة الوسطى
	الصلاة وقاوية من امراض الدوالي
	المذنبات
	نخالة الدقيق
	تفجير المياه من الحجارة
	الحبة السوداء
	اعتزال النساء في المحيض
	تحريم الميته و الدم و لحم الخنزير
	السواك
	ذكر الله اعظم علاج للقلق
	الاسرار العلمية في علاج نبي الله ايوب عليه السلام
	نقص عقل المرأة و طبيعة فكرها
	مرض الكلب
	الصيام اساس الصحة
	الناصية الكاذبة الخاطئة
	جزيرة العرب
	الجبال
	أسرار البحار
	اهتزازات التربة
	خلق الانسان
	الذباب
	النحاس و علم المقذوفات
	الابل
	الليل و النهار
	السماء كانت دخان
	العنكبوت
	تحريم لحم الخنزير
	تحريم الخمر
	القمر كان منيراثم انطفأ
	نوم اهل الكهف
	الوقود و الشجر الاخضر
	المني و جنس المولود
	القرآن و علم الحيوان
	دورة الحياة
	الشهب
	القرآن و علم الجيولوجيا
	القرآن و الكائنات الحية ... ظاهرة الزوجين
	الغسل
	حكمة التيامن في كل شيء و حكمة النوم على الجانب الايمن
	الوضوء وقاية من الامراض الجلدية
	تحريم اكل الجوارح و كل ذي ناب
	قضية الرضاع
	الغضب
	مكة البلد الحرام
	رائحة الإنسان
	الحمى
	الانسان و الارض
	التبرج سبب لبعض الامراض عند النساء
	العين
	مصافحة المرأة للرجل
	الزيتون
	العنب
	التين
	رضاعة الطفل من امه
	ليس الذكر كالأنثى
	السماء
	الفضاء
	الروح
	اسلوب الحجر الصحي
	اللحم الطري
	تقديم السمع على البصر
	البلهاريسيا و الطفيليات
	الجذام
	اللبن
	الذباب داء و دواء
	العلاقة بين التقويم الشمسي و القمري
	الشمس و القمر
	تحريم الزنى
	وسائل النقل و الانتقالات الحديثة
	استدارة الارض
	النمل
	ظلمات البحر
	عسل النحل
	تكون المطر
	المراجع
	الفهرس الموضوعي
	مكتبة المهتدين الإسلامية لمقارنة الأديان
	موقع الفيسبوك - Facebook
	موقع تويتر - Twitter
	الأسئلة المتكرره
	إتصل بنا

